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 نامل ةلوسر د ايلي نع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللدججلا

 نيعلاتلاو هناصصأو هلا لغو

 00 هفلأ كنا هند الامم ١م5ل/ ةنس لي رقا روش ف اسن رب رهظ

 نفط 7 طا نين رسكملا زياكت الا مدت رس هاممو نالوعد نومدا

 هرتلكن ا ىف اهني وايناما فو اهنف ةيبرتلا نيب نراقو ةءواسنرفلا ةمالا لاوحأ نع

 سبالا ال ل ةفشلاو اف ةيرتلا داسفي ةتمآ فعض لع لدتساو
 قراخ ١ | اذانلا نيدرتلا امو يا و مهنيرت هك الا

 َّق اهديلاقت نع كاوانعلا لع هنواسن رفلا هوذا فرش ادع هنأسب نم هضرغو

 دوصقملا ضرغلا ىدؤت ىح سرادللا ف حالصالا نلاغذاو ميلعتلاو هسرتلا

 لع الا ين دكعم ريغ حسيحصلا لمعلا لع نيرداق كار 2 وهو أهم

 هموت 00٠ دال ل2 قلاوطلانييسلالظ لجر فاؤلاو

 ةيملعلا تالجملا نم اهريغل امم رثك 1 ةربشلا نماحل نكي ملو ةنس ةرشع اتنا

 ليطيو هنمأ لايحأ نع ثحبلا 8 باعصلا كر هتل زع 8 53 هيكل



 ب 5 رملا ةمدق»

 داوم ممجتو ةينوسكسلا ةيزيلكت الا ممالا نع اهرخأت بابسأ ىف رظنلا

 نم هنأر اهم م ديؤي ىلا ةلدالا ءارو يحد الاون رعب ةدراش هلك نما

 اهيلع بترتيب امو قالخالاو اهراث و اتاوانلا و | كامو ثدارللا يف رظنلا

 ماظل نع امم لوالا اجلي ثحب باووأ ةثالث ىلا هباتك مسقو

 لك ىف ماطنلا كلذ جئاتت نع ب رعاو نين ريتبالا نيمالاو ةنماد ا

 هتف ف: وسكس ىزلكن "الا و لف فاس رفلا نيب يناثلا ف نراقو ٠ ابنم ةمأ

 ديلاوملاو جاورلاو فرملاو مئانصلاو سبللاو نكسملا نع ماكتف ةيصوصخلا

 ةعارزلاو ةيمومعلا ةورثلا ثيحنم ةمالا ىف لح 7 رب 1 تانولاو

 ةيمومعلااممايح يفاعيلع مالكلل ثلاثلا بابلا صصخو ٠ ةراجتلاو ةعانصلاو

 ضافآو امهف باونلا ىسلحم نيب قرفو نيدلبلا ىف ةسايسلا لهأ نيب نراقف
 لقا راصمرل ١> فاطر ك0 ةلفلا مئانصلاو ةلقتسملا فرحلا ايازم ناب يف

 ةفاحصلا لهأو نيمتثوملاو ىواعدلا ءالك وو نيماحلاو ءابطالاك ةيدالا فرملا

 بهذم لع زهجأو ةمالا ةسايس ىف ممتوص توصلا ناك اذا دئارملا تابرأو

 مضاد نفت هءاحصأ لا 0 دنفو مبجملا ُى ا وناهربلا عطاسل 0 ريشا

 امهانعم ىلا امهدرف ةينطولاو نطولا ىنعم ىلع مالكلا ىف ضاخو نورباكلا هل

 نم اهمبف ىف ةينطولا ةالغ أطخأ يتلا ةدسافلا ىناعملا نيب نأ دعب حيحصلا

 ةيزياجنالا ممالا نيبو هتمأ نيب دوجوملا قرفلا ىلع لدو نيتملكلا نيناه

 مهضعبل دارفالا ضعب نم نواعتلاو لفاكتلا ىنعم كاردا ىف ةينوسكسلا

 اذهو رادلا هذه ىف ةداعسلا ليصحتل عامجالا لاوحأ نسحأ ىلادشرأو
 نبدلا ىلع مالكسلاب باتنكلا مخو ةنيك رردو ةغيل 5 هلك رخال ل2



 مجرما ةمدقم 0 31

 ١" صاخنو هداسفب 55 عدس و هحالصن مالا ة هد انس ف هلعفو سوفنلاق د

 لدي ع ةيواسن رفلا ةمالا ىف ودب تدخلا ل ةديدجلا تداولا 1 ىلا

 ةنيليفنعز

0312101100 

 0 اساور هلا لآ ليس ةلاح نم لوحتلا ىلا ةضخاش مدقتلا وحن ةرئاس اهنا ىلع

 ٍْإ "0 6 فلا هرخا ىلا هلوأ نم ل ”ىراملا ركو

 ثداوملا نمع زدنا هليلدب لوقلك فدرأفا ولا ن الاه فرتعمريغ ةجح وأ
 ضارتعالل الحم ل كشلل ما عدبال امم ةحرحصلا تادهاشملاو ةقداصلا

 رانلا نم ةلعشكن اك هموق نم ءارّدلا نيب هن رو هفيلأت نم غرفايف
 نادلبلاو ةيدنالا عيج ىف اهينحل ىرسو اهتءاسا هتمهللاف افاج ادوقو تب نع

 ران اهمال اهيلصن و اببيكذب لك ككل امافطابا ولغتتسشل م نسسانلا نا رع

 مالسو ىده

 ثحنلاب لغتشاو نيسردملا ةمايق هل تماقو هتعلاطم لع َ وهلا 0 وهن و الن

 هتظ رقوهتايذ وهتح رشف دئارلا هتفقاتو نيققدملاو باتكلا ءارب هنا وأ 6

 ااا ال ا دنا لك نم ىرت تالسازلا هبخاص لع تلاهناو
 يا نبا ةيور ىلا ليبسلاو 'اهيلا ريشب ىتلا سرادملا

 هآرقق ةديدع تافل ىلا باتكلا مجرت ىتح مايالا نم ليلقلا الا ضع

 ءارق ىلا هفزت مويلا نحناهو نوينولوبلاو نوينابسالا ونويناملالاو زيلكن الا
٠ 2 1 

 الو اهعاذأ الا ةيواسنرفلا ةمالا ةيبرن ىف ةصقنم كرت ل باتك اذه

 | اوءرضو مهيولق ان ةعفو دمشا كلذل ام ددب الا ةلفاس ةداغ 1 6

 ْ ص سأن لا تفاهمو هنأ أش مظعو روم را ىدح بأ انكلا كام ةعيقحو



 6 - ريملاةمدقم

 هوفنعي لو هومظع لب فاؤأ. اومول كلذ عم مهنكلو م6 ويج لعممداب

 مبنم اف راخفلاو مفتلا اهل بلطيو هتمأ بحب صلخمهنا اوفرعو هومرتحا ىلإ

 يلح سايل كارل 1 هف 6 0 5 "1

 نركب لا فول حو ابطل نع كول الحار ءاكرللا اج ثيح هيحاص

 راسيلاو ىننلا بابرأ هءاخ ميقتسملا قيرطلا يلا مهم 0 و مبلعتلا ةكرح دئئاق
 رشع ةنالم منيب نم زاتماو سيفنلاو سفنلاب هنودعو لاومالا هل نومدَتب

 نم نيتعاس ةفاسم ىلع اورتشاو هكرش هعم اودّمع موقلا ةارس نم الجر

 ةلرالا غابت ةحبسف م 00 ةمدسو انسياب سراب ةئيددم

 هانعا فامر طار عئانصلا بابراو نيسدنبلا اومدختساوانادق ن1

 رايتخالاو براحتلل اعضوم طيغلاو نب رع نادبم ناتسلاو ةللردل 0

 ربوتك ا رهسش ىف ةسردلا حاتتفا نع نلعأو هبلا دهعامب دجاو لك ماع

 نيبلاطلل ١م ةنس

 ىف رهظ (ةديدملا ةيييرتلا ) هايس ضل انك نالوا

 هنمضو ءارقلل همدن ىذلا هناتكا سأ نم ناك امه رك دةيلالا
 يذلا ميلعتلا نيبو هدصّ ىذلا 0 !نيب قرفلا نيبو ةديدجلا ةسردملا ماظن

 عيج نم هيلا نبل || لئاسرلا ع رك ذ لع هيف ءاجو هموقهيلع ىرجن

 نم ماع (رتمول 1 لكس وم هكا ل كانها ُّت احلا لكو تناقل ظ

 زياكنالا مدقلا رس انا مالقالا لها ني هك تبتاكو ماهفالا باب /

 هرشنو هتعاذا ىلع هملقو هبط اريثك دعاسوهردق قح

 ارد ضم صخلت ريتاثلا لس تاتكل لا ناك[ للعب نأ لجالو



 مجرما ةمدقم 1

 لإ ردك ىلا لئاسرلا" منو دئازطلا هنرشن ان

 ) ليسكو رب ىدتوب ورئاب ( ةددرجى ) خابودورجروج ) ويسوم لاق

 هناونعدالبلا كلت" ىف ريبكر يثأت هل ناكو هراهشا ظع اسن رف ىف باتكر ب )

 رهشا دقو نالوعد نومداويسوم هفلؤمونيبن ليكتمل زباكن الا مدق

 0001 0| 0 اذ نامز ذنم هافرعاناف ةدحاو ةنفدا هباتكب فلول اذه

 . ريك اناكو ىعامجالا معلا سوم ( ىلب مالا نع هداك ان رضحو نوكسو

 مهمسلو هف راعع نرضا+لاديفيو هثداحأ هسا يح ناك ىذلا وهاو ةيدمالا

 نع هذاتسا لحر الف قئاقْلا نم حرش امو ل نم ىكحن امب تقولا

 دربال همسا راصو هب نيفراعلا رثك أهيسنو لجرلا اذه ىوزتا رادلا هذه

 كالو 10و ا لءاستن انك اننا ىح ثيدحلا 0 ةنسل الا ىلع
 : نافرملا مظعو ةداملا ةرازغ نم اير هلع لعام عم نيحجانلا نم كيم

 0000 ١) 5 ردثلا روبط ررظ دق هياذاو هنوسانتي سائلا ابو

 ةا ا اعنا ناكل نينو سكس زاك الا مدت
 ءاملعلا ماقو ىضقنا دق وهزلاب ركسلا نامز نا ىلع نهرب, ءاخ ةرانرلا

 لادا سنبل 24 ل ؤورعشيو فعلا مقاوم ىلع نولدب باتكلاو

 زياكنالا نيبو نييواسنرفلا نيب هتلباقم ف تاالوعد ويسم تأب.مو هيلا

 نيب ةلباقملا راتخاو ةحبحصلا تادهاشملاو ةتاثلا مئاقولاب الا ل

 اهدنكو :راكفاثاتك نك و هرشن دب رب سهدمب انك هنا 0 تارداملا

 جت ءانضساالا] حسيصف ناسا ةقطا هيف ماق رالاف تادهاشملاو ثداومحلا

 ها ( ىنش ىدلا حالصالا ىلع لددو هسفن نم ةحيتنلا



 1/ مجرما ةمدقم

 (لورابربيل ) ةددرج ىف ( نومورد ) ويسوم لاقو

 ن آلا مرسجأ ىفآو نوأ رق باتك 'ىأ نابشلا سمن يلامان اثق ١
 انيفداراحلا ةمالا ةلاخ هلو هو رحاها را لكلا مكيلع
 نرمدا واسود هيف ثح دقق نيس كلا زياكنالا مدقت 2 فانك 1 رقأ

 ىف بيجملا اهراشننا بابسأ نيبو ةيزيلكنالا ةمألا جازم نع نالوعد

 ل

 ها ( ابلضفب فارتعالاو امم باجعالا ىلا اهضغيم ريل ا

 أ ةدد رك اكلت ق(ىالذز وبس وملاقو

 ء جلت ىتلا ةرداقلا ةوقلا ةمألا كلت ا نيب اهسدانشم هلع لد

 هنءارش ىسمن تدعوو نالوءدرد ود ال نم تغرف ىلا 2(

 هىدحوامرشنال ةصرغلا كل نكلو اريثك ائيش ممج ”هنالةسان 5 لسع

 مدخلا نم دا رمل باحصأ نم انل سيلو ريثكلا معلاو ةريزغلا ةداملا نم هيف

 ا نأ لف هل وصف قو ركبدلا لحأ دق هفل“وم ن 0 اك ا رقن 0 الا

 سانلا نيب هرشنن مث مايألا هذه ىف ردان وهو

 ةمه مس رتفت ال ةسخ وأ نابش ةعبرأس يراب اناوز ىدحا ىف دجو »

 ارد 8 ناش ناك ايم لمعلا نم للملا ل وفرعل ال سيهنتلاو ثلا نع

 0 ىذلايطقلا كلذ دافأ ام رثك أ ة ريخ الا نينسرشملا ىف مدحو

 مسالا الو انفرد ةررش ةلح مهلو نامعألا ساحو باونلا سلاح ان

 كلت”تاعوم نم ةدئاف مظعا زيك اهنا عم عيطقلا كلذ نم ردانلا ليلقلا الا

 نا ىلا « ةئلاثلا ةيرورمنا مكح تحن ابيطخنو .اهرك اذعتيصغا ىلا سال



 - رملاةمدقم /

 ةمالسو هدصتم نسح وبف باجعالا بجو ”ىث نالوعد ىف ناكزا » لاق

 ناو ظافلالا نم ابيشغ امم ةقيقملا صالختسا الا دصق ام لجر هقوذ

 لآ ايلا لا هيولسأ نسحب لصوت دقو اهلع سانلا داتعا لاو اه

 لاول | دعما  عئاقولا ىلا 0 الكا داما الع ايشلرتلاك

 090 افق تيمم هنأ فرتعم سانلا لكو يدم نا نية وكما

 ةععامحالا ةلئسملاّ سلو ٠ ةيبرتلاءوس 8 هباوجوأسن رف طوفس سىس نع

 ا او دان الآ نوكن ءاب الا نوكم اكف ةيرتلا ةلئسم الا

 ا( 001 07 ومو ةمآلا نوكت لاجرلا نوكت اكو لاجرلا نوكت

 00000 10 4 ىلا ينم ناني اهل ةلالدلا دارأ هنكلو ةقيقلا هذه

 هل ل  يتسلا ةيزباكن الاو ةيواسأ رف رمد الا هتنراقع لددقو

 0000000011 يلاوةيموسسلاةشيبملاو راشتنالاةوقو ةبتيبلا ةشيملاو
 ايلك الهج هنولهجتو سانلا هاسفيإم

 00000000007 لا وه ىراام لع ناتكلا ىف لصف لجأو 3
 لقت بتاكلا ا 3 « هنع لقنلا ىل ول ىدلا وهو ةداعسلا لاونل تاداذلا

 مكسحلا نم ىوحام لصفلا كلذ ن

 ةلاطم لع اهوا رق تفان ةددرملا 59 نائاعا قاناه تارقلا انلبو

 .حورشلا نمهيلعتقلعو نالضافلا انك انما كارا كاقناو تاكل
 هادهأ ىذلا مظعتو باتكلا دجمت اهلكو ىصحم الام لاوق لاو

 ( زيسنارف كيلبومرال ) ةدبرج تلاقو

 ىف راكفالا تاغش ةلئسع ناشلا ممظعلا فلؤلا كلذ باتك ءاج »



 1 ظ مجرما ةمدقم

 كلذ تاركا ةيزيلكتالا ةقالا زاشتلا ىلا مايألا هذه

 كا ةلضفالا كلن دوجو نورعشيسانلا ناكدقلو . بيحجعلا راششالا

 ها ( ةيملعلا ججملاو ةيلقعلا نيهاربلاب اهل ىنَأ نالوعد ويسوم

 عش » املوشب اهمتخ ةليوط ةلامم (د زاك وكلا هدير هين

 زيسوماوزكشي فأو تاكا اد ىف رشا انس سن 0

 ها «هتده ىلع نال وعد

 ةيب رتلا لصف لع مالكسلا نم 2 لعب 7 راب ىتول) ةددرجتلاقو

 « ةرضا الا ا:ةااح ىلا رظنلاب ام افتلالا بج ةحرص ها كلن »

 ناك ناو رطاخنا ريش 50 كلذ 0 ليوول) ةديرج تلاقو

 هأ «(ساق ناك ناو ديذل وهو |"دح هلك

 (هييال ) دئارج ى دحاو وى ىف داع (وزيرا )ويسوم رشلو

 (1 زميل )و نا (لانوبسا هيقارقوس) و ( (ىبول)و

 ظ دب ؤم ديفم » هنأ بأ انكلا فصوو فلؤلا حدم لع تيبمحا ( رادع

 3 راكب الا ةمالا قالخاب ىلحتلا ىلع انام اعر دهاوشلاب

 (ىرابىدوكيا ) ةديرج ىف ةنانطةلاقم (قاكيدنايسول) ويسوم رشنو
 ةلئاغ برب لك" ىلع /ةجاو هان نا داو مقولا ديدش باتك اذه» اهنم

 لئاسملا كلت ىوح اءاتك نا» هلوقب اهمتخ من « ميلعتلاو ةيبرتلاب لغتشم لكو

 زياكن الا مدقت رس ةفرعم ىلا ةجاح ىف انلكف راهشالاو ةعاذالاب ردح ابلك

 عاما ىل بح ادروأ » (ثودور) لوق'انف .قدصاالاو نان

 ها «ابلج مضن نعت نأ لبق تاو نأ ىتخأ ىلا



 ١١ رملاةمدقم -

 همالك امتنع ةددرملا كلل“ ىف « ىسراس كسيسنرف» ويسوم لاقو

 سامو ىواسةرفلا باونلا ساحم ليكشت نيب ةنراقملاب قاعتملا لصفلا ىلع
 راكفالا نم هاوح امل ادج ديفم باتكلا كلذ»هصنامىزرلكنالا باونلا

 110|0 ىىربك ةدئافسانللو دندج ثلاق ىف تعضو ىتلاوأ ةديدملا

 ها « ميكح ملاع فاؤملا ناف قئاّمْلا نم هيلع

 ةدبرج ىف باتكلا كلذ ىلع مالكتلا ىلا هيلاراشملا بتاكلا داع مايأدعبو

 لماع نالوعد ويسوم باتك جاه دقن » ةلمجا هذبم هتلاقم ادبو ( ليبار)

 كح آلا ىتاال هللا دوعلا نم دباالو البق هيلع تنلكت انفاو ىسف ىف سوما

 0 0 ارسل نضردلا وهن راح رانك

 كلذ عمو باونلا نم ادحاو الا باتكلا دض ةلكدحأ بتكي لو

 مادقالاةدشب كلذ للعو نييناملالاوني.نوسكسلا زيلكت الا ةياضفاب فرتعا هناف
 ويسوم مهيف لاق نيذلا ابئان نيعبرالاو ةثالثلا كثلوأ نم هلعاو ةمحلا ربكو

 """ ام مهقحلي ةفرح وأ ةفئاط محل دجب مل هنا نالوعد

 نشا 0 ل دقو ألا :تاتكلا رن ىلع ىلا 0 نع 1و

 ئ ةءزياكل الا و ةسايلتلا وةماملالادتا راع اترتكاو نيقرشملا ىف ىدب الاهتلوانتو

 باتكلا حدمتو بناكلا دجمت ةجبلب اهريغو ةيكبرصالاو

 ليثك ةرادض 9 انك ةيرالل) ىلاثلا هءاتكا نال و عاذ ىبسوم رن الو

 .٠ ترا .ةدئانل | نمو لوالا هنأت ا هع تطرد 2 0000

 الم: ضمبلا تف

 اسلرف ىف باونلا سلجم ليكشت لودج عجار (1)



 ١١ مجرما ةمدقم

 (زاونانيس) ةيردم ىف ىعانص لمعم بحاص هيلا بتك
 مكاتك ٠ تملاطف رفسلا ةصرف تزبتتا دقو ةعانصلا لهأ نم لجر انأ»

 ىرسمأ ىف ةريملا ىلا هنا الا هنمىتداهتسا رادّقم ركل ركذأ نأ ىل ةجاح الو

 أباو اهرمع نم ةرشع ةيداحلاو مرداعلا فق ننادلاوو علاص ىنأ ةبج نم

 ماظنب قلعتملا لصفللاب باجعالا ريثأت تحن باطملا اذه كلا نقف

 لق وحللا اده لعااس رقر لقا سرادم ا ةيزيلكت الا 0 ى ةيبرتلا

 ىلا اهيف”ىنبا مضو ىلا عراسأىتح ةيتببلا ةشيملاو ةضايرلاو لمعلاو ملا تعج

 ها ( ةيزيلكت الأ سر انما خل لا 0 ادنش نأ

 ( تاوريه ) ىف لمعم بحاص هيلا ل

 سرادملا؛ىدحا ىلا ىلبا كاسرا لك ةعزملا تاع مكباتك تفاطال

 ةسردم دهاشال ترفاس دقو ةرشع ةناثلا ف ناالا 0 اهومتفصو ىتلا

 ىف قبغر تانك نم كلذ ناكو.ابيف ميلعتلا ماظن ىنبحت ىبحاف ىسفب (لاديب)

 هندلا و ىلع صخالابو انيلع ايعص ل ّ ١ 0 | كا لاسرا

 ةايكلا'تاخابملاىالاءارت نان رست الوات دل نا

 مأ ( 0 زعأ هتللارب :نأ ريغ

 (زواو) ن م ةديس هيلا تن 0

 مكلاتل مكبلا نكت تادلاول!ىدحا لدرانم نوب كلل

 ليقتسع لغتشم لك ماعج و اهومتفصو تلا سرادملا نع تامولعملا ضعل

 نع مجننت ىتلا دئاوفلا ىف رظنلا نعمأ نم لكف اهايازمو اهردق فرعي هلانبا
 نكلو نادلو ىل ٠ ةيواسنرفلا دالبلا ىف اهلثم دوجو مدع بدني أبيف ميلعتل



 يرااةمدقم 0

 بأ ترش 00 00 اع كا 0 نأ

 امل ةيفيدلا ةبجلا نم (لاديب) ةسردع ق'أ يتاولو امهيف هدصقأ ىذلا ضرفلا
 000007 كرثك !اذا 1 00 ل ل ا

 كالو علل عانمل ميفشك ذا ماهفتسالا ىلا ىومتقوش نيذلا من

 ريثكو | اعاوكلش نأ مهنم 0 ! - قئارطو لبس نع نيواسنرفلا

 ها لير 0

 ةديس هيلا ل

 ةفلاخ ةيوزل ىلاو لاغتشالا لك مهتبرتب 1 ا ىناشا»

 لوقا مقتسم طخ ص ارا فال ةسردملا قا وفستان

 هانا زقمدل ةببنه عرفت داك الق ةيلفعلا روكا ماودلا لع 1

 كلاي ماو ةضايزلا نم هنكع - لال هلك نك هل نسل قاتحتلا لك ا

 - -لاكوملا 0 باصعالادشتو مسلا ماوعن " ىتلا ةيعسللا

 مامها لك هتفيرط ليدعل اطخ

 هرتشع 5 اعلا ممل ىذلا كولا ا دهام ام دنع مادام دعلو

 000 الا ل لع لأ ىأ ىف قدعاسن لع رده ال اشمختم هرم نم

 نع تلطت ل ١ ل >اولاو ةسردملا كلذ ىف م 0 ىنكلو ةدارالا

 ىلإ اك لنا اضنأ لع تحب هنا ىلع مك انكتب نومتلل# دقو كافلطمالا



 قفا ولو انيم (داالواالا هل ال وح ظننت ةدسملا لاتعألا نم لكك

 اننشسسناةينكالف ضاوألا ىلا كف واظن و | تنيابلل فاس ل 0

 انافأب هينه لك لانش فا ءاددر ايف هكردم مل ىصأ نعاناف لواط

 الف كنس ىف ناك نم - كنتابجا و لغتشا - كينعي امم اذه سبل : هديك

 سرخا - هيلع لومي

 نوماضي لافطالا نا : ىتثالا املا ىنانا نينلت ىف تدل

 مهدوجوبرعشب ال ث هاماو كلا مبتيب ريغ ىف اوناك اذا مهيلع بجيفسانلا

 ةاججا هدهم ىداهتجا ىلع ناقل دم ىدخلا او "نك نيرضاحلا نم دحأ

 مر 20 لعل كءانبا نا

 رنا كلض مانا تيانك نا سس سل 07

 ةلماسس كليا كلماع اذا ) ةناأرق 0 ًاركذا تسل ىذلا لوقلاكلذب ىنتركذو

 تايألا نا كيم لس مومعلا ىلعو (الجر ريصي نأ ثبارال لاجرلا
 اوله ون ) وسومو من ممَق ىتلا راكفالا ماما ةميظع ةبقع تايواسنرفلا

 ىتلا ةيقيقحلا ةجوزلاو نيرمعتسملل تاجوز نحاصيال ”نمانب ناو اهرشنب

 7 :رشوابجوز ةهيدصل وكنت ىلاىه نب رشعلل ممتملال رملا ىف اهدوحو ىلع

 مهتفيلأ نول نب ةميرجلا اعاني ةدلاو امموك ىلع رصتقتال ىتلاىهو هتقيفرو

 سمأ لك ىلع فاول م ةاملا تف رعدق مهرس عج سمو

 ليق ىنلا ةينامورلاكلتلاونم ىلع سنن نأ انيلع تجي ناو ”ىث'لك مهغتل لب

 ها (اهفوص لزغم تمرءو اهدب ىف تيضار

 دئارملا ىلع باتكلا اذه اهتدحا ىتلا راكفالا ةكرح رصتقت ملو اذه



 م>ربملا ةمدقم ١

 تاباطخ ىف:تربظو مياعتلابنيلغتشملا ىلا اضيأ» راع دن 'تددمل نب (لئاعرلاو

 اا0] ةوتسلات افاكلاوئاوحلا عيزوت ادلو نذلاوتاناحتمالاءاسؤر

 كلذ وت كمرلع لعن ان يالا مات نمو سرادملا

 ' 9 شاوةبواسن رفلا دن ا رطل اريك !ىهو (ناظلا ) ةديرخ تلاق

 التل ف وتنا ئدلاو ماعلا اذه ىف ت افاكلا علو م ارق

 ىتلا حئاصنلاو تاداشرال ىف مهنيب دعومريغ نم اعبج ءابطملا قافتا وه اف
 ديجع نم ةداعلا هب 0 موبطخ ى ةرملا هده رب 1 ةدمالتلا ىلع اهدا

 الو تاناحتمالا حيئاتنب راض ةيربلال قرا حدمو فورعلا ميلعتلا

 هدعاوقو 0 0 لا ل وقلاو ةليوطلا لجل نم مهنم هعمسن | 0

 حادتماو هيلع ثحلاو لمعلا عوضوم يف ةباطحلا ىلع ابيرقت اوعججأ مهنكلو

 اوفقي لو ةياذلا ةمحلاو مادقالا ةليضف ناش مظعلو هللا ولوج را لاعح

 محازملاو را او>دتما لب كلذ دنع

 ا 00 6 قاس وف انيوعيم ( ىنليم قر ) ويسوم اذه»
 ىتلا ميلعتلا ىف ةيشحولا ةقيرطلا كلن كرو ةيضايرلا تانبرمتلا مدقتت نرم

 لامها ىأ مسجلا لمهم ثيح سأرلا رينل اهبف تفتل ناك ام

 ةدارالا باحصاال راخفلاو دحلا بار مفرب ( نوساو )ويب وا انها

 ىنعملاب لاجرلا نبوكت وه ةيرنلا ف بجاو لوأ نا ىلا ريشيو ةقداصلا

 ظ . حيحصلا

 نا ىلا مجرت ىتلا ةيرثلا ةّميرط ىلعمكحم ( تانه) وبسوم اذهو »
 '0 | نإشلا وعدو دانقلاو ةءادرلاب ادارقالا ىلع ةيبطو ةموكللملا



 ١ مجرتملا ةمدقم

 ةفزاحلاو ةرطاخلا ىضتقي امه تناكناو ةلقتساا فرحلا

 تارمعتسملاءارواهفانتبيبشن وثداحءابطحلا نمنوريثك مريغكتا وأو»

 ىدؤيامديلا ةطسرو ةلقتسأا ةشيعملا نم اهملا حزانلا لان, امو تاريخا نم

 «هرزا دشيو هنأش ىلعيو نطولا ةور ةدانز ىلا ا

 - لايمالا تفطمناو ىضاملا لمفدر 0 مويلارهظدقفاذه ىلعود

 ىجحم بولق ىف حرفلا لخدت نا اهمأش نم ةكرح ىهو زيلكن الاب لثمتلا ىلا

 قر نال رمل خف حرف ةزم ةيرملا ةحاصفلا كلل لبا نا انيلعف نطولا

 اءاحرو ادعوو اريدحب امف

 ) نمرود ولا ) ةسردم يف ليفل وج ىد ىنب ويسوم بطخو

 اوشخمالو اولوتف ءايوقأ اونوكن نا ءافعضلا ةدعاسم ىف مكيلع بحي)

 امأ ٠ ءىدرو بيط . هسافو حيحص ناعون دوجولا ىف لفاكستلا نا دحأ

 اوامعاوهوءبناف قملا لفاكتلا وهو عاطتساام هريغا لجرلا لمعي ناوبف لوألا

 لفاكست وهوهريغ نم ”ىث لك دحاولا رظنف نا وهف ىناثلا امأو . ىدهج ه

 :هودتحاو ةوزدحاف نويحممو اود هل ناك ناو هآةمد ل ©

 هتمهوهسفن لعال وأ هدامعا نكيل لب هريغىلع هسفن عفت ىفمكتمدحأولا ناوعنالو
 20 رالا لعمكسفأ اودوعوهتاذب لمعلا ىلع هترباثمو هداج وهرصو هيداراو

 نيبو ةيوديلا فرحلانيب نامل راش ةبسر املا تلا ) ويسوم لباقو

 ةسناثلا نماق رافالوأ ًالضف لق تسيل ىلو الانا لغ نهرو هدا

 لايمالا هتوصل تزاحناو راكفالا هملتا تزتها ىذلا ىتاكلا نا الا

 ويسوموه هقل*ومو نينوسكسلا زيلكن الا مدقترس باتكل رصنلا هلوقبمتو



 مجرعملا ةمدقم ١71

 لاق ( ةديدملا ةيبرتلا) يناثلاهاتك فاؤلا هادهأ ىذلا وهو ( رّتمول لوج )
 اراشتنا اهرثك أو ةيواسن فلا دئارملا مأ نم اضيأ ىهو وراجيفلا ةديرج ىف

 00007 50و سوفتلا لع نالوعد ويسومباتك س صامد
 0000000 اكل نأ ١ تارللاب لم ىذلا نساكتلا كلذ اوبرشيو سانا

 امج هناتش نيب عججو باطما ددح'هنكلو هب رعشنوأ هفرعن انك ( نالوعد )

 م زحامردهتب ءارقلا منقي ىذلا ةمانكلا اده نم صلختس ىدلاو . ع

 00000 | 1 1| كبح نم ةلوسكلا ةيزيلكتالا ةمآلا ةيلضفأ وه

 اا ا لباتم اهقالخأو ااذاو اهيلامو اممراجنو اهتسايسو

 0000000 ا 70 نا انئابط ةلضفاو انالزهةلضفأ نالدوجولا ىف
 - اهف ةدئافال ةينفلا انتيلضفأ نوكت نا زوجي دّملو ١ اهف

 ولح ًادغو ىممويلاف لق نامزلا أب لوقلا اننكميال ظملا ءوس نمو»

 00 0 الار ةقلا لعدنتي اهدارفأ نمدختاو لك ةيلاكتاةمأاننل
 نا ل لع الا اسوق نم دعباولا دمتسال ةنلالقتسا ةمأ

 « انيلع رطخ

 لاق نا ىلا هناجاتنتسا ديؤيو فاؤمللا راكفأ درسي بتاكلا ذخأ مث

 باتك ىف جملا ىوقأب هيلعاتهربمو الصفم ءارقلا هدجيام وه كلذ د

 الو ءازغلا بجو.ال هلكو قح هاكه ريغ ريثك ىلا افاضم نالوعد ويسوم

 «ناولملالا ىدأو

 ا ا 1 واكل ةمدمف فل'وملا ىراج نا دفن

 : 0 ام هتلاقم مخ 3 لكلا ةيزياكنالا



 /١ 1 :ريملا ةمدقم 0

 هما 0 دا نئاضفلا, ناساف ام رص نا هلال

 لع انئاها د 3 و ةصخشلا ةمهلا وع ع دع اتق لاس 0 71 الا

 الا مهئانبال مهملع تجينا هنا داقتعالا طا نودّشتعل ءامأ ام زل »

 ةعوق ةيقيقح نوكك نأ طرشب ةيبرتلا

 مهسشن ال مهلع نيذلا م 0 داقتعالا لك نودفتست ناك ان

 اندلا ا ,ةزر ليصحم

 اميفر جاوزلا نم اوبلطي نا ىلع رصانخلا نودقمي نابش انمزلب»

 اليزج ًارهمال
 ىلا املامع للقتو ىندالا دملا ىلا اهصاضتتخا مجرت ةم 0

 ةساذلا ةمهلا ىضتقت ىلا ةلمتسملا نهملا ىلا نابشلا كلد درتو ىبدالا دحلا

 لمعلاو مادقالاو

 لقا هل لمعال نمو ىسايسلاو فظوملا امف نوكي عامجا ةلاح انمزلي»

 راجتلاو عانصلاو عارزلا نم ارامتعا

 ىغلن ناو ةيئادتبالا انسرادم نم ةتيملاتاغللا سورد ىلن نا انمزلي»

 عيمجو ةلمدتللا ةسودم ينل ناو م ولعلا تايعمج غلت نا اماذ فراعملا ةيعمج

 توصي انهف وانتا ىلا باعتالا ةقرط ل ناو را ا

 ثالث ىنلن ناو ليتكلاو ةلاشبل لها عارزلاو ماعلاب لهاملاو ريقملاب مظملا
 هيدباو ةروثلا هتسسا ىذلا ىرادالا ماظنلا كلذ ىغلن ناو نيفظواملا عابرا

 ىلوالاة رولا
 ك0



 مجرملاةمدقم /

 انيص ةارا 0 هلك اذه ءاغلا نم اررض 5 5 0

 انملع ع اهءاف شورملا ىلع ابفرصن ىتلا لاومالا داصتقا انمزاب»

 ثالث اننابش ةايح نم ذخأت يتلا ةركسملا ةمدخلا ءاغلاو رامدلاو بارملا

 شيج هرتاكن اكن م تكن او 55 م ةمحملا حور ىمنت 0

 ةتنبل نع ديزبال دنجم ةدحتمللا تايالولا تسلا ا ديزيال

 افلا نرشعو

 ىلا حودططلاو نطولا نع عافدلا ىلا ةيداملا ةجحلا كلت ىنل نأ انمزلي»
 اننرهاق نم راثلا ندنإلا

 نأ: لك ىف اد 00 افا ىلا ازامكمل ىس نا مرا

 انام لد ناقد

 اند ثثيح وم ةدارالاو هيجل | ام دجو هل لوفر 3 0 موقاب»

 نر نما ما ا ىنيناللا لمجتو

 ىذلا تاتكلا تبحاص لعل ع محلا اع 0 اديه دعلو)

 ىلاغو غلا لف ةمف و دفشا

 شبين امنا ةيناملالا ةلودلا نابو عادخو صاصتخا ةما نيينوسكسلا زباكتالا

 دلع أهرصل دئاوف ن*<

 قرتلا ىف منك نا اولمتاف ؟لاح حالصا ريغ كعفتن ال موقاي»

 مىأ « نيفاو

 تزوبجا دق ىلوالا تناكو ىرخا ةلاسر ريبشلا ملاعلا كلذ ىتك 1



 68 ظ _ مجرملاةمدقم

 ا 0 "0 جاف كونو كاما مى الا ةمللا

 ةخسن ةثام ىلع ديزي ام دحاولا مويلا ىف هنم بلطي 0 لحع ىلع ةناثلا

 ين ماك ميلاقالا كلا رح امهم رشلاف ننلاقمللا نواه د تا ميج تددرو

 دب ولو بأ اتكلا اذهءانتقا ىلع مجشب لوقا هد او لكلو برعتلا ىلع

 ىدامملاو مئاصننلا ن م هيلع لمتشاام

 امومع داضلاب نيقطانلا ىلا هتججرت مويلا ىدهم ىذلا بات تكلا ره اذه

 ةيواسن رفلا ةمالا نع هيف تنود ىتلا مئاقولا ةفباطل فرع نيبرصملا ىلاو

 قالعلالاو تاداتلا نم نيتك ىف ندانلا#ناه الو ادلى
 ةريغصلا نأ الا مبللا ايف صقنلا تاهج نايبب فاْوملا ىنع ىتلا راكفالاو

 اندنع ةيمومم ةدعاق مهبف ءانئتسالاو انيدلةريبك مدل

 فلؤملا نم نذالا بلط ىفأب 3 00 ىذلا وه اذه ه.شلا هحوو

 ها اع <« مس ©

 قد 0 ا 00 الا مدع در نيم لا مكب 4 تاز امل

 اتناداعو مكقالخأ انقالخأف مكتمأو ىتمأ 000 نم هتأر ابع
 ى كف الو ادع هر ا بويعلا ل 2 تاجات كار مك .

 هوا رذلا ةمالا ىلع ةدئافلاب عجرب ام ريثأتلا ن ءاذه مكب انكل نتوكسإ هنا

 هتنجرتب ىل نا ىدالب لهأ ديف ةمب رعلا ةغللا 0 هلت ىلاتعا كلذل

 ىنابامع 1١م4 ةنس ويلو ؛4 يف ىلط ىلع ىناجاف هنرضح لضفت دقو



 مجرما ةمدقم 2

 نم ا تررس دقو هريصق ةينغ نم نادلوف كعلا مكباطخ تدع 0(

 لثم راكفالا كلن نم ديفتسن 1 نأ ىدامتغا قو 0 مكنظ نسحب

 «ةيبرعلا ةغللا ىلا هوجرتت نأ حاينرالا لامك, مكل حرصأ اناف ىدل
 رظن ةقد ىلا هشءلاطم ىف نين وسكسلا زياكن الا مدقت رس جاتحمو

 ىلا راتبا ةسللا وهو هتجر نم 0 دوصمملا شرفا توفل ف هيورو

 ١ م رح احلا ٠ نم هش م انتم

 ظ فيعص ليبقلا اده ن< ىلا تافل هل ولا هعل | ىلا انليم نا ررمملا نهدو

 مهنم دحاولا ناف نيلماعلا قشأ اهرشنب نيلغتشملا ناو مايألا هذه ىف تح
 لمحتو هتحار تاظحملو همو تاءيوس نم ابيف لمعلا تاق 1 بهتل دق

 نور مي سانلا نا ةذإب هبعت نع ضيعتسيال مث هتميق ردقت الام بعاتملا ن
 ظ نيعفانلا نم هموقل ناكهن وكل حائريف مهيلا ىدهأ ام

 تو نإ ل1 الطبال اهرهاظ رومأألا ذخأبال ىذلا نكل

 ئ . لعلا ن م مهللمو ةديفملا تافل لا ةعلاطم نع سانلا ةبغر ءاوز/ا نأ 0

 ةيرتلا قاطن ماو فرامل قارس مما مدقت نم دوجولا ىف ىرج

 وهامناو هرشنب نيعاتلا نم مروقت وأ 1 بطش نع اتشاث نكي | ريلمتاو

 قرشلاحورب ملا ىذلا ماعلا فعضلا نع ”ىئانلا كرتلا نمز لوط نع ببسم

 لاوحأ ف رظنلا لعجو عالطتسالا ىح كلم تامأ ىتح ةليوط لايجأ ذنم

 الف ايدام اساسحا سحبرام ىلع ًارصاق امومع مبالا لاوحأو اصوصخ ةمآلا
 در نيوكيساهتاهكرجم لإ لع ايما روعشلا اج نءالا كسلا كرت

 ىلا ل نأ لع 3 قولا حرفلاو جاهم, الا درحل ! رسحتلاو مجوتلا



 0 ١ 0 1 هم دهم

 -- لب ا 6 حبصلو هسفن نعو ا ءاالهدبف قسعلا كاوا

 اه 0 او امزع

 راهو علا مت ىتح انلومع ىف عسا و ةيقرشلا مالا 1 كلذ

 انتلاح نع جرخم نم انددعو انقالخأ نم الخ هانسيف ةيرطف ةلاح هنأك
 امف اهل انيبمو اهماداعو ةمالا ديلاقت نع اقرامو موقلا جممملا نع اذعتبم هده

 عاذقلا فشكي اه انءاج اذا اصوصخ . املاك تابجوم نم هب كسمتلا ىرت

 نم هيف نحن اهف ررضلا هجو نيبيو لولا كلذ نم ةدلوتملا اصملا نع

 ءانعلاة ياو ءاقشلا لصأ هنا  مييحصلا وه اك  دّقتعا اع دّدنو ءاوزنالا

 ةاجنلا ةجحم نع اهاكاب دعت عابطو ةايحلا نم ضرغلا فلاخت قالخأ نم

 تلك ناءرملا ةداع كلت . لاخلا ةقيقح ماقم لاخلا مولا أمف موقت تادككي

 اناناو هل وبر ول اهد ليحل 1 برقأ ناك بجو اج مايقلا نع نهوو هتمه

 ىف ىلع ةردقلا دفف عم سفنلا رب انف ملآلا مطاعم يل بدي

 وه.الف ظايسلا هلع تلاهاو ةقانو دش نك نطاخخلا ريصيو رالا

 0 الاو حاصلا قا 0 هقانو نم دج رمح م لمح ىلع رداق

 هنم ًاروغ تيديف هرظن ىف هيلا *ىسملا كلذ ىلعدقحلاب هسفن *لتمتو حاونلا نم

 .المق لاذع ىلإ الو الق هل عمسيال

 تفاهملاو تافارحلاو صصقلا ةعلاطم ىلع لابقالا ىف ببسلا وه اذه

 تاياورلاو نوهملا ىتك ظفح ىلا قباستلاو تافل ولا نم هفاتلا ءانتقا ىلع

 ةريحل حضأو ليلعت هيفو ديفملا لافغاو مف انلا رحهو دحلا لوقلا نم روفنلاو

 ساطن ال ىلو الا ناف ةحيحصلا م ولج عل ةلقو نانزحللاو ن وحلا سك راق
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 نا ءرثكأ | نوفلكت 01 مهكر ردم نم داحم ١ لفشتالو ءارق 1 ص نم اًميش

 ةفاؤأ وك رد وأ نأ مك نهذلا ىف ىف هروص 3 اولصحيل هةر لا رظنلا

 نالو ٠ هيلع لفثم قيقملا كاردالا ءاطغو مالسب تقولا يضمن 7 مهبجممل

 0000 0 رذلا ف تاسنتو ركفلا فقوتستو 5 لل : اعلا

 بجاولا ل هئبر ءشل 4: دحو - 0 - ةطقاس ا مهلا مو م 0

 حرط 0 0 ا 0 ل نع 5 هكسفن نم 1 ىو هم نولطملا

 تاتلانلا قرع اوزان 3 و تاتدلاو تصاب نعلا نع سما وراك
 نم هم هيج هقار لانا مالسالا بأ أك" ةمجرتإ ىل داما ماعلا ف مهّضعل لعف د ام

 هف سمغنا ىذلا لولا ةمصو

 نم اندنع اة جلا دقو 0 اذهسلا ل زعدناو اهامصع عاوللا 0 كلا

 ةمالا ىعاشم عيجج ىف 0000 رخام طار لاب دعو قداستلا لدا

 اهديلامو

 هف 71 0 نال >> اكزانم ف ةمودعم تحصا تاييتحا هل هه

 ل لهش صعل كك مهصعل ارا ٌساكلا 1 2 اله راض لب ةدنحافلا

 انفعضو هنطاوم ةعفتمو ةتعفنم كلد هدنع تباغو هدأ نيس نحو

 تاعمتحت اندنغ دج و مي ٠ انيبم ازوف انن» زوي نأ محا را ىلع لبسو انقرفش

 ندايم 6 5 نارك الأو ةملا لوح خي مايالا هده ُّق هد

 رفاس الا مون لك يف اهنم أر ال اهراشنن او اه رثك ىلع دئارملا كلتو



 ا . مجرعملاةمدقم

 كلذ 00 م 3 10 0 را و ارالف 2 نالف داعو نالف

 ملاليو لسكلا قفاونام الا لبقت ال اهلل ةم الا ىلع ىلوتسا ئذلا لالا

 ةليضف ىلا دشرب امم دئا رجلا كات ىف ناك امامأ ٠ ؟ ىث لك ىف هكرملا مدع

 ربظلا فلخ | ماعح نم 10 ظح مخ ةقيقح حضو وأ ةلب دز لع ا

 ديف الااك امع ة ةضاعتساالاو

 ه4 ملا د ةمآلا 6 ماعلا روعشلا ناد ودق لك 06

 هيف ةبغرلا ىلع ابلمح يف ىعسلا جبن مقانلا نع اهضا عا رادقعو

 الا املج نما الوادتر سا طمس ل هما[ نا(

 مم 0 كيتاولا ضام الاف رظواهدوش ا

 اذا مما اك ل ءاصلص ناةلما ل

 أبيف ا تن امحوع كائاغاو ل و امل تقاط

 فعضلا عضاوم امل نيس نأ 0 2 باطي نم لع بجأو 3 1

 ءاودلا ةفرعم تلبس ءادلا صيخشا َ < اذأ : ىح ام ملا

 كا أهمام ا ل و برغلا 2 53ه لوارخ 00 ا. و ند ة:نيسلاو

 نادك اده ىلع كحال انلودام 6 عمل زوش 1 انكي 9 0 4 ميسا

 2 ا 000 مالا ةأمح 4 ١ موهلا "1 كو ضاق

 هكا ا لا رادم هيلع

 بومشلاو ممالا ةايحدب موقت ىذلا يتلا س ألا ىهو ةعارزلا ف فاعض

 4.م تا عال ا لود 0 شدع نصح ال ل ا م داق

 ءايقنإ ىلا ندوبتلا انف ناك مما ا ممم هلا هلناع 3 0 ةعارزاابو
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 يرو كارو اهرجب شمل نم“ المك ىف هك ا نم ةعطمب ضرالا

 000 ارو نم كلددس مجرلا راظتنا ل ةلبا اهتسرب ناك 6 نودببلا

 ًاديداج موب 1 ىضارالا حالصال نوسحتس سوا لهأو ٠ نشكل

 لوفلؤيو ىدالا 34 كذشلو ممهلا هن 3ك فعاضتتام ثلا نم لوعرت#و

 عم و اف رصلو هايملا بلج نم دا اوهالا هع ردعلا امم امقلل م ذلا

 ١ 3 وتلحس و رخصلا ل 1 لا مهلعج ا كال د ريغ و 3 و تداطاملا

 ىذلا نيكسملا كلذ وه حالفلاف طاطحتالا ةفيلح اندنع ةعارزلاو . لابملا

 طرأ 0 انيبالاو هّقيرط هدعب ددج و هلم ف 0 هسأ 7 ىتقا

 وهو ةاالبلا قدا ف هنأنح ىهفو تالو 1 ( ىالعلو سلا

 مذ ىف غلاب نأ انكر اذا 0 نع لوس لك او 00 ةحلا هلا ةلاهلا و 1

 0 حالف م هنا لهجلاب 1

 00000 001 ليتنا لن اننهجي اهانلغأ انئال ةعانصلا قف فاعض

 ىحبل تومنو دمسيل قشن ٠ ىنجالا ةدارا اوذفنمو نولاملاو ةلعفلا الا

 لإ 1 وو نيب دتميقأ ىتلا ةميظنلا مئاصملاو ةحيسفلا لماعملا هذه

 بولطملا لمعلا ةعيبط بسحم ةفاتخم ماسقأ ىلا مسقن اهيا[ برز

 ىلنايملا ايده + لونرصصم كالذ كععلا لكلاو جبن رفاالا نم سهر 5 0 قو

 اهدييشتىفاوناك مهنكل نيبرصلادس الك تديش ةخئاشلاروصقلاو ةقهاشلا

 ىنجالا ةدئافلو ىنجالا هثيشع نولمم» ااا نم

 ع ع 35 3

 نم تهارتد وأ اننأملع نم خيش تسوا انئامظع نم مدعم تبي لخدا



 عه 1 مجرعملا ةمدقم :١

 رظنأوةمن ءالاو ثاثالا عاونأ ن :رم ةيفام دا ما دا انمريقح 820

 هيف ىرصملا دد نع تاو هعااص لع ىلع 'ىثلك عزوو 4م 0 هنا للا

 باشخاودئاومو مامطةين نم هلكقبامواهصرو راجحالا مطقىنالا اهاعل

 حتافمو لك و حبباصمو دعاممو ديبدحو طسو رثارحو سلاطاو

 يبنجالا منص 'ىث لكو خياطمو سرالمو ناولاو

 نم .ةقفصلا ىرقشيانم له رلا قا ريقابم ف رفا الو راسا ف ا

 لبق هلو 7 اتم هحتم ثيح ريغصلا هدا 8 9 ساجنو 5 نزولا

 ىف غلابو ةناكم هساحا نأ ط :ةءاجاذاو رامل ! || لوط هراح 5 ثداحتو ءأس 0

 . دافتساامرجاتلاو ىرتشا ام لجرلاو تقولا هب ىضقناع هما رك داو ةكشا

 عنصلا 1 فرعا )»ل هنا 6 ر اتعالاو ةناكللا ىوذ راجإا نم بسم وهو

 ٠ للاياإلاو ةرخ الاغتلو لولا 0 0 و هيلا ايلج ىذا هتعاضل

 رئاتساف هيرو هملع نفر وس ابطاخاو ةواهتلا دبل 1س ا

 نيينطولا مدختساو أاهفاعسو فاك هلا ًاعنأو امادراو صتخاو اهمارداصت

 ريسيلا الا مدكن م نوبسكي ال ةرساوس

 دوحولا 1 ءانجالا ق'امح لبح ةوادم لعالإ ممل 00 1 فاَعط

 قابلاو هير عم ناسنالا ةقالعب صتخامىلع هيف أن رصتقا دّقف هنم ديفلا اما

 هب نالغتشالا 0 اروع و مادعالاب هيلع 020 و حيحصلا ها نع 7-12 رخآا 4م

 ب هب 0 ناهذالا 8 ا ىافردلا هل انيق اناا مدعتلا فر انتمأ قدح

 قطنألا و بدالاوىيبظلاو سو و ىوامكلاو بييطلاو ينابنلاو خرؤأا

 من ءالؤه ربغو ةعارزلا ملاعو ىكلفلاو مكحلاو قالخالا ملاعو ىوغللاو
 د ع ادح



 ددع مهم أندنع 06 0 هنأ ليلد ا 0 مهم ارهن لقا "0 طم

 نا هنال اهدهاشن كل 0 هده لع 5 ىنجالا دحأو كك 00

 حيسفلا ق رار كلذ ادع د

 لالا هكردأ دقو الا لمع ىف انم دحاولا ادب الف ةعزعلا ىف فاعض

 عورشم انم دحأ ماق اذاو هتمالسب احرفرةهقتو هلمع كرتف لشفلا هب طاحأو

 لمعلا ىف عورشلاناوأ نا اذا ىتح ناكم لك نم هنوعد تببل ةنوعملا ىضتمت
 هاما 556 ىدلا تؤوولا بتدس هيحاص حبصأو ةنحاب نم حلاو ا

 هيلا "رحت مال اهضيمع دقق ناك هبال ا اياثرا هن دحو اعر لب هيف

 00000000000 0 ةركل ةمودعم ت>بصأ ءادنلا ةيئلت نا لب ارض

 كرد لا 5 لع لوا ىلوتساو باطلا حور كلذب تناف نالذحلاو

 تاعورلا هده ندع ةعررلا ولوأ

 ّْ ءاقدصألاو ا ناكالا ا ا لكف ةدومللاو ةفلالا 8 فاعض

 ُ 0 نيضغايتم ل 5 و نب رش د

 27 مهظملاف ةيموقلا ةعماملا وهى ا روعشلاو ةوخنلا ىف فاعض

 0 3 ادم هتبيصع نيح 0 هلأ لو رظن ةلاغمأ ف نامزلا هن ات اير و

 نوم ما اداة ودل تاوص مه عمال ثرحن ديعل نم نيفسا وا

 الو نيعمجا مه لذ مهم دحاولا لذ نا ءاظملا ىرد امو اماَقَتا وا البج

 لاوز ةءاثع ة مالا نم ةيلاعلا تاقب طلا اوزا نأ ةلزا لا" تاع رظلا تربح

 نا تاه داعلا ةبابص 1 0 0 0 3 0



 1 /١ 4 رملة ةمدقم

 نرسؤوللاو "ا ينغأ ىلع نأ 00 باط لتثأاف 0 ف فا

 لوش وهو 3 و هقح بلسإ 0 رلاغانق ومدح بلاط ف 20

 ليكولا منو هللا انبسحو ميظعلا ىلا هللاب الا ةوقالولوحال
 نا ٠ هنم برهم لمح ىف ماقأ ن م لكف انيلع بجاولا ءادا ىف فاعض

 ىرو لمعلا مدعل أرآ 0 شامل ةلاطللا ىف ةسائرلا لمستتلا انيكر ناك

 بجيب ناك لوو سيئرلاب ددن. قفط اسوم ناك ناو ةيسؤرم ىلع هلامحا

 بحاول, تقىنالىنوفاعو اذك و اذكى اطخأ دلو انك و انك رن نإ

 نولقمي ال موق مهنكلو

 نايسفلا نوك دقو يت لك لش نحف ثداوملا راتعالا ف تاك

 م ِ 0 هنيعأطملا 8 6 كلذل اريك دتلا نمز يف الصاح

 توبب ىلع سمشلا قرشت موب لكف ءاب الا كارتام ظفحا ف فادح

 انم فمصلا ناكم تف طدمأ ابفتلتتف ابسشراو نعد نم رش كذامأو
 لامزلا برر انس تصدرتف انع ةمعنلا لاوز كالا و

 كقافأ , املقو توعو مرهمو ىبرتيو دلو لحرلاف ليصحتلا ىف فاعص

 ايما ل ديزي ىذلاوه ردانلاو هدب ىف ناك ا«ىلع ظفاح

 ايئلاطن ىلا ىهف ةنموكتملا نم 'ىبنلك راسا

 ىتلا ىه ٠ انتعانص نيسمنو انيراحت سيورتو انضرأ ةبوصخو انايح ظفحم
 ناسا وس ةوسلا مرر رك مطتو ءاجرإلا رت ناب

 .تضولملا ك0 عمجتو تالئاعلا ثعش مو قالختالا اطيعو لا

 ايدل نك جوعا ام 5 ومنو انيدارا نم صقن ام ضيوعت اهبلاطت ىتلا يه



 5 م>ربملا ةمدقم : ١/0 ظ

 آ00000 لك الامم لع رودلاو انع نيحازما تاه درو انتريسو
 2 اها لو ةرادالا ءوس ًاهانيمر انلامهابلامعالا كلت نم لمع ىف انرخأت
 اباك انل ومح ةعبس اهللع انيقلاو ةرئالا

 فاكب ال عزاو ةموكملا اماف ليبسلا انللضدق معزلا اذهاننأ برال
 طظفحو ماظنلا ديبأت | لل ويا لا لا ناشر هوي هيضاقا امألا

 لع اضع مهضعت ةدهاعمو هعارإرل ليس ليو كيعلا ةماقلو نمالا

 اصلا هةضتق 6م عه ا و ملانصلا 1 مجمل وه راحتلا هب رح نمصل ف

 ماع عزاو ةموكسملاف ةاجلابو ٠ تانكمللا هن مست ام ردق ىلعو ةكرتشللا

 ٍ رف هاو ابل عينج هت لخدد 5 ماعلا نما زا هيلع بحا ماد

 هصوصخ دحاو هنم ةدامتس لاب

 7 22 ةصرف يكل ماظنلا اذه 3 ند كيفما ١ نأ كلذ كعل ةيماالا لعو

 0101 ةفايعارز ف 0 اطر ا رس هيلا

 قوقملا ىلع ةظفاحملاو تامحاولا ءادا ىفو مولعلا ءامحاو فراعملا رش قو

 هانعضا يح هانلمها ىدلا وه اذهو

 انك 0 اء د7 ىف ةعانملاو طاطختا ىف ةعارالا انكوت

 اهيفزوشيعي ةموكسملا ىف ةفيظو انئان.ال ميلعتلا نم هبلطن ىذلا لك راع

 لادلو لع نامزلا نا !انيرد انو الل ل ا ةاكم الا شلع

 امدح ا ا عا ١ تديوصا انيك هدا لدي ةشدعملا

 ىف اهأيازم رابط مادقالاو ةمها نك 0 املقأو لمعلا ةن ركل اديه

 ىف نايتلاالا تاجاح عيمج ةقيفطا ىف يني ال ىذلا ديهزلا فتارلا كلذ



 15 مجرما همدقم

 لبا 0 لمثالاو ةحارلا 0 ةورثلا ردصم 0 كعل هناح

 رابتعالاو فرشلا ناونعو راخفلاو

 . مهتقو اوعاضا نيذلاو ةلطعلا هجو يف ًاصوصخ فظوتلا باب لفق املو

 مه وجو 6 ةلاقفا اهلك قزرلا باوا نا مهلك سانلا ْنَظ فعللاو وهللاف

 ىوابقلا ىف ةعمتجم حاورلاو ودغلا ىف اهارن ةدددج ةأشن دوجولا ف تربظو

 للا مبعرسأو بيرختلا قرطت سانلا 05 ىو تاقرطلا 8 هرشننمو

 لقا ةييبشلا تحصأاو 1 ءا الا عمجأم درس مور 1 لع تايصنالا

 قرتلاو مدقتلا ىلا امم ضونسو ريما 0 لعبد ومي :ىذلا لابسلا ىلا "ا دادعتنلا

 تقدنسا ع دش الاف: تقلا انضاونا ام نع اك
 انضرا انللع كقفابطو قايعلا ©

 كسعو هيلع ممالا ةاحىف لور ا لاهاو هيلا انحتحا 1: لهج انيئاصم

 رمل ابهاف تدديف ةقصحلا سمّش اييلغ تقارشا دف ءالحأ بادهاب

 قلعتلا لع انرا رضا ا نم ناكف انلامخ 8 الإ امالظن لع تاهرو انل ومع

 انرصو انراك اصع درفناو انعور لاب ىنجالا عرب ل لاجل أدهم

 |: ليها ب هلق وانس دلتا اه ةرتكل ادن وبق ىف ددرتيوهو همدختل هملع ددرت'

 نع باوصلا ةيسع لوطو انلاوصن

 اكاديا: ريغا دبا“ ىف انن وش تدلصاف "فض لع امام انددزا كلا

 اهدافتسا هنال هيلع مول الو انيلع قفشي ال نم اًئيلعا ريغ ىلا انلاوما تبهذو

 ام ءازج هعفانم ف انمدختساو انفطنطا ان هدكم اهبستك اوانلوبح نا

 هيف ت اف ةحيحصلا ةبررتلا هتبدهو مولعلا هتفقث لجر هنالو ٠ انعف انم انلمهأ



 مجرعملا ةمدقم و

 ةاملا نا رعو هع زع تدتشاو هيدارا تنوقاو ةيريضلا ترانتساو كازردالا

 0000 1 كذا بلط "ىارتسملا ىشلاو لمعلا ىلع ةرءاثلا:الا موقتال

 ددد ناو فعبضلا ىلع ةوقلا ولعت نأو نه ملعلا ةوسلا نأ اهملخ لف هللا

 "”ىضن هتعزع ءارو هتعشا تنفر لحرا كلذ ؛لعو :! تايلظلا رولا

 00000 1 افتكتاو قرشلاا ىلا ترغلا نم تلاف لهملا فاوج

 ناك هتنطف راخلا عبف ر هنمهإ بأ احلا ززع ماه كلر دهو مادقم ماع اهدحا

 لولا لاقثا تحن نو نامزلا مكمل ناكتساف هيلع نيملا ىلوتسا دق لهاج

 انتتما مسج كبنتىتلا ضارمالا ىه كلتو هنم لات ىذلا ء ادلا وه اذه

 ءارقلا ىلع ةلبس تراص ءاودلا ةفرعم نأ يهيدبو

 نم انيف قب امي اهب انيلعف مولعلاو فراعملا رشن ىفانتمالسو ةيب رتلاابءاود

 رذعتو لالحالا 09 الآ 0 دحلان اتخ الا نم اننا كرب امو روعشلا

 يدانأا ناب رعشي ميلعتلاو ةيبرتلا بوجوب : 1 نإ كنج مين مايقلا انيلع

 ها م ولق نم ثنكمي نذلل قو 2 7 لثمو اهبعع ديعل

 م يف شو مهل نسبا نم مهلا سانلا بحا راصو تاذلا ب>و

 ىدلا 07 لا كاذ انكو مهملع علو مب ةحر ميلقا ناجح ناو

 ةزعلا كل: نم فيفختلا ىلا ارطضم هموقل عفنلا ىلطيو ةقيقملا ءارو ىعسي

 حب 0000 بلا ىلا عارسالا مدعو هناذ بح نع عالقالاو ةلطانلا
 هعفان و هرابض نيب زيعو هئاطخ نم هباوص نيش

 مساق لضافلا قيدص ةرضح لا لمح ىذلا وه اذه ةرثالا فبحو

 ضع نيع ىف قور.ال يضذاملا رهشلا ىف هرشن يذلا ( ةارملا رب رح ) نيما كل



 2 .مجرتملا ةمدقم

 تاداقتعالا نم تدعو سوفنلا ف تاصان 0 كرا موعد هنال ءارقلا

 ناعم ءا امال نما ىف ىف ابنه تل و: 0 ةما ركل للا طاع تل

 لك هن بجي 0 راك ةالا دوار كاك مج فاؤلا

 لاخ ءوس انرخآت ةلع نأ ىلع نهرب هنكلو اهعفنل ىلاط ةمالا ريمل حم

 نم روفنلا كلذ ناكف ”نهقوقح ىلع لاجرلا ىدعتو ”نبتهرب مدعو « "لا

 هيلا تحانراو سوفنلا هتفلأام فلاختام ىلع هئيجل هباتك

 داقتناالا اذه لثم نم مسيال نيييوسكسلا زاكنالا مدقتا رس لعاو

 ىوامةي ما علا 00 ك0

 ضخ ىلا انا ىلا ركن الا هيد ناكل ا

 مدسقتلا نم هيلع ىه ام انملع دعل نق 1 ةءواست رفلا ةمالا ةلاحن اهتنراممو

 اتا نافزرعلاو ةراضحلاو للم || ىف ةعيفرلا تاجردلا نم هتغلب امو نارمعلاو

 انف

 نم أه ريغ عراضتل 0 حالصا ل كارلا كلك لع ىو تحاتحا

 ىسانلا نع هم رتلا لا ارامتفا رك ميلمتلا ىلا 3 جوحأ ندنف مالا

 نأ للا اناهدالا تانلا دسقا فا 5. ةاملا هده ىفانعفمب اع لاغتشالا ىلإ

 دمللاب ممالا ىلوأ انناو لامعالا اصب الا حال ةمالاو لاوقالا رع ا

 0 مع مهلا ةبوهقتاو ما زع !ا دش ىجيش ر خأتلا دي ا 0 ف

 اذ دل هده نم انظح زوشت و لمعلا قى

 ةمالا لالا ىف ناقنا"ةلاططإ ىلا راكتفالا رع ا

 كلذ نم موق م لالالا نا كع نا ناو د دادلا د ا زاكنالا

 داو ولا ىف ةتدايسو همدقتاىفارسلا نايل ناتكلا اذه 1 0



 م يي ةليادقم 0

 مهماداعو انلاوحأو 0 نيب نرامت نا انيلع بج اندالب ىف اومادام هو

 ٍخ راثشاو ةنقلارحو مهنكارحو انتمهو مهمهو انفراعمو مهفراعمو انباداعو

 انيلع بن ٠ انوربو مموربو ان راسو مهلوحو ا مهتافكو اهرادتفاو

 مهلماعمو مهم رشاعم ىلاز و رطضم ا هلك كلذنيبو هلك ادهني نراقت نا

 ىلع ىمالا انف معو انرظن حص اذا ىتح انروما عيمج ىف مدهعم كاكتحالاو

 هيورو رض نيد نم هليخش امي ١ مقاو وه اع انسوفن تعبشلو هتفيدح

 ردجالا لهو ًاعفن اندم لوقلاد رع ناك نا انملعو مولا انبجاو ىلا اندتها

 ةلاطا مأ ان دكو انامع نم امل عجرمال ىتلا ىنامالا عم لاسرتسالا ماود انب

 دصقتنلو انب راضلا نم انل اصلا زيمتل انيلع ى رع ىلا ثداوللا/ لب ريكا

 اليدب لايخلا كلذ نم هنع ىغتس الو هنم لخدنف ةأحنلا باب

 نيت اهف ءارقلا ىرب ةارم نوكي نا باتكلا اذه ةجرت نم ىطرغ

 اهانيسا كفيدتت دق دوجولا ماستقا ناعزاتم نيتسكت ا نتا دعو نيسطع

 ةلطفالا ا 1 مايا ىف 00 0 ا ال منار اناا ا

 لااستوكتو 00 باع ١ اموريخم مالقالا بأ زوارق د تاقنلا ماقو

 اه.دشرمةرك اش ةوعدلا ركل نيا ءادنلا اذيف نحف 7 حالصالا لبس

 مظعأب ظعتن نا انبقاخأو ٠ امتراجهبشتلاو لامكللا بط ىف ةروعذمتراثو

 ما ةمهلاوناطاسلاو ةود او بيذهملاو لع ىف 1 3 نع لثمترو انم

 انع ضفتي و ىنمتلا ىف هانيضق 0 لع ملا 32 ءامسلاو ضرالا نيب ام

 قلو كواس نع مج الو انساب اياك وس حالصا سمتلنو ماه والا رامث

 حيحصلا تول هتودو ةاملا هيف ىذلا وهف لمعلاو دكلا



 ىلع هرشن نم فلولا ضرغ وه ئوفل ناتكلا اد 20 0

 لوم ثيح هتراثيع ناببلا (ف زيتسأ نأ ىلع ك0

 تماتلا دسم ةيئاد ةيلاثم اعأو ارشو ا
 داهللا اذهىفرصنلا اولانث ناو نأ لك ىف ةددجتم سعاتملاو ىصخحتال فاتملاو
 مكياهال نكمي ام لك ذا ريغ ىلعال مكسفن أ ىلع كداهعا لك متلمج اذا الا

 يف لقأ هب كودعاسي نا مكتموكحو مكناريجو مكيبحو مكئاقدصأو

 أملع م وع اذا مكسفناب مكسفتا هب اودعاست نا كك 0 ريش

 « اهلا الا كرومأ قاويسرا

 ل دا 2 نادوعبافباوصلا ىأرلا هتنمو ةمكملاا ةءاغاذه

 لحسرلاندلا  لوساال + هدو و يدا 0007

 لولغزىحتف دمحا 2014898 ةئس هينوو /11*١ - ٠١ ةئس رفص لوأ ىفرصم

 ا



 فلؤملا ةمدقم 9

 فائوليأ تنم كم

 00007 ال11 ]5 نال ايف كشال ةيلضفأ نينوسكسلا زاكنالل

 ةاقالم دنع دحاو لك هدجنام أملع لئالدلا رك نمو اهردق اهردقبو

 0 5 ةلعاتلا وار ذطعاو تيما نم ىزيلكتالا

 لوانمانا ىزللكل الا اندجو الا ملاعلا ىف ةاراوج زا داكن و 0

 0 كالا بلا اننار الا ةعدق كالمآ ىلا انرظن ىر

 نمةيلامثلا ا 0 ىلا نكا امآلا نرجس ىرلكنالا لتحا

 هعدق هوأسل رف ةرب زج تناك قلاش روم قو دنا قو لايزيول ىلا انيك

 اق الراو ادنكب < رم الع رشن نالا وهورصم قو

 نواحي لع و ام م رو دل ايسأ لعوْلا اصلا اجرا ارو

 هعئانصو 0 د ؛ ماعلا لَعو را لعو ةديدملا اي اليزو ايلارتسوا

 لى أ ل ا 11 ناكلا لوأ يف اهانعمر ىلا ةطيرملاو هتسايسو

 كك موقت نا ديرب اهنا ليخيف راشتنالا ىلع ةوقلا نم ةمالا هذهلام

 ا ةبايس ف ةلابوزلا

 اينابسأو ايلاطياوايناملاو اسن رفكك تا رمعتسم ممالا نمزيلكنالا ريغل

 ات لا ا ملا ىلع اعفاتم رصختش تانرمعتسم اما الا

 الو املا وحأ نم رينت الو اهلهأتال اهنكلو ملاقأألا كلت ىف ةدتمم ةءركسملا
 000 ا وادكسلا ىزياكن الا نأش وه اك اهيف ةماقالا لع دوعتل



 بو 002 نيينوسكسلازيكتالامدقت رس

 . ليوط نر ندا اباخدب الدق و بارخ اهبلاغ نا الا ةعساش كالما

 كرش ىذلا لاسفلا ندعلا ورد كمل اناا ةيزياكن الا ممالا امأ

 امهم ناكمت لزني سنجلا كلذ داكب الف ءاجرالا م ىف طسبنو ماودلا ىلع

 هيلا تاصو ام ىصقا ةييحم ةعرس هيف لخداو هلذب الا نضر

 ةثدملا مالا كيت اناغ كلذ افانوش دقو ىرلاز مدقتلا نم ةيب ,رغلا م رد

 روظن 1 ولا يف دعا و انل اهراقتحاب رعشت ةسسن هعدملا اسدلا ايم( ل

 فانك المأو ةديدملا 3 ىف هانلعفام ىلإ ظنا". ءامدقلا 00007

 نيب نياقو ةدهدجلا اونالزوايئارتسو اف هدانا ل ل ا
 ىزيلكنالا هلعفام نيبو ةبب ونملا اكيسما ىف نويلاغتربلاو نويئابسالا هلعف ام

 رابلاو نيللاذحم ةلايعلا رمى

 ىتلا ةيمسرلا تايئاصحالا ىف مطاق ليلد ةيلضفالا هذه ىلع انلو

 لانملا فتم يلا تاما !اراودع نك دفانش وخلا لاف هللا فاه

 ' ىأ 2 دع ةنس ةدم

 ٠١٠١ ' ةهلواسلرف نك 1

 بيا ا

 فش ةيزيلجلا كك لِ

 تارونلا رانم لعاابن ءادتلاو ةيلضفالا هاهي نارا اوك دا ا

 م ىئزلكتالا ىلا ابل ةطبش ثيعم ظسلا رارظاو هاا

 قل ا نأ حاولا لب .ىاضغلا ءاسنلا اي: ارم دل عارللا

 ىتحن  ناعماو# نتا قئاقللا ضان تحاك هل دارس ل ا



 ةيناث || ةعطلا ةمدقم | ١

 راعنالىف لافاعتك | ناو قى انتحاح 1 ءابسأ ةف رعم ىلا 0

 لئاسولا ةفرعم ىلا كلدب قتيلا نارمملاو ةليدلا ف دلو ةمالا كالت

 ظ ا هنلا ا ىلا

 ناىرأ ينال ا ا 0 ثحبلاوه تاتكلا ادهن م ضرغلاو

 اع نافق رام تاس ل عتسمو انا

 تناثلا هسا نممم لم

 * نيساملالا هدفا نم ىلا امف ِ

 ىذلا باتكلا اذه مهلوبق نسح ىلع ءارتلاو ةفاحصلا ركب أدنأ

 نا ةديدملا ةعبطلا هذه ىف ىضرمغو مايأ ةعضب ىف هنم ىلوالا ةعبطلا تبن

 ةراحتلا نب مولعملا نم وهو لايلاب رطخ ةأدع صارتعا لع ا سيجا

 ةراحتلا ابماماأ تمجحا ىتح ةنس ةرشع سمح ذنم تمظع ةسالالا

 ادجاو ايلشت ا 6 ىلا نك ارملا عيمج تعاضاو تابملا عيمج ىف ةيواسنرفلا

 اضيأ هنم ىشخم امير هنا ىراجتلا مدقتلا اذه يف لمأتملا لابس رطخم دقو ادحاوف
 ةراجتلا ىف ةيوسكسلا ةيزيلكن الا ممالا مدقت ىلع

 بجو ىتلا بابسالا نيب قرفلا حضون نا كلذ ىلع ةباجالل ىكيو
 آذآ 007 2 نيو ةوثلا هذه هنكو نييوسكسلا: زلكت الا :ةوق
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 نا نيينوسكسلا زيلكنالامدقت رس

 0 0 ريشاو 0 6 وناو ةلكسألا هذ 5 ناس ىلع انه رصتقا

 اذه ىف اوبجوت, نا ىعامجالا لملا ىف انسرد'اورضح يذلا كاب
 مهسشأب دالبلا كلت ةلاح اودهاشيل اياملا ىلا فيصلا

 تاعقنتسملاو لامرلا رثكت ام ايناملا نم ىبونملا مسقلا يف لابجلا رثكت
 ىلع نيدوعتملا ءارقفلانم ماودلا ىلع ابلهأ ناك كلذلو لامثلا يف بدجلاو

 ةليضفف ليلقلا رجالاب ءافتك الاو مهشيعم ىف ةطاسبلاو مهماجاح ىف ريبدتلا

 كلذو ممدالب ةعيبط اهلا مهماملا ةليضف ىه نييناملالا نع : روبشملا ةطاسلا

 ترصحا ةمالا كلت تاجاح ةلقو ةلعفلا روجا ةلّملو اهاش نم فعضب ام

 تاذ ممل تدع اي تسلا# ايشالا يفا اعاد ةعيبطلا ؟حن ةماملالا تاعونصملا

 ن الا تراص اهناالا اهتما رخآت ةقبقملا ىف مزلتسن ةلاس ىهو ةديهزلا ةميقلا
 عاسفا نا ةناينو ٠ أذبا مودن نل اهنا ىلع ىجراخ ببسل نييناملالا دنع نر

 ندملا يف ةزخأتااوا ةديدملاادالبلا ىلا لوبسولا بس للا لاس 3

 نورتشي نيذلا ددع رثكق ةيجمحلا وا ةطيسبلا ممالاب طالتخالا نم 5
 اهعاس عيبمل ةديدج قوس ةيناملالا ةمالا تدجوو ةصيخرلا ةنداعلا مئاضبلا

 عيبلاو ةعانصلا ىف مرادتقاو اهراجب لاوما ردق ,لع كلذ نه كداشالا

 هفدضو هلالح ىلع رحاب لك لاما سأر ةلفل ةريخبص ةدئاط ا ل 1

 لع وع مهل تءاخ تاكرشلا دقع ىلا راحتلا لام ةدايزال لطرد

 ةريبكلا قاوسالا اوماقاف ميدل لاملا رفوتو اهقاطن عيسوتو مرجاتم رشن

 نما راف للطلا تكمل | عاونالا ةفرعمو مرجاتم ضرعل

 أطل ع دعس تناك ضلال ىلع ها الدل 0 هنم ديفتسن لمح ادهو



 هيناثلا ةعم طأأ ة همدقم اد

 ديزت ىتلا ةيبرتلاو لمعلاو نك امال ةعيبط نع اشن ىذلا 1 م امظع

 مااا ا لا امم ربك ١ كارتاثالا ىلا للملا! ةوق صخشلا ف

 00000 1 ا ني رتأل تاكرشلازا الا ٠١ تاتككلا اذه ّق هنيبنس

 0000 للا لبست ثيح الا نينالنالا البفتال ىبف كلذاو

 8 مدعتلا ن امك ىلا هيصخشلا ةردفا نم درف لك هيلا م أم

 ىف اكذح كرك ,ةلاسإ ىف ا كلذ ىلع انلو هسفنب هاا 00

 ىاون ىد زيكرما انريفس ثعبو لافسترالا دال ىف ةمالا كلت ةراحن نعايناملا

 ع رم دالللا نحات 00 ' ىلع لدي امث ةراحتلا رزو ىلا اهنم هخسم

 رجاتلا جاتحم» ةلاسرلا تناك لاق كلذك ىنوسكسلا ىزيلكتالا رجاتلا

 هتسفانم ىف هناصا كك لشفلا هب طاحا الاو هتموكح ةدعاسم ىلا ىناملالا

 ىلع وه مث ريغص لام سأرب لمعلا ىلا جر ىتاملالاف الوا ىزيلككالا عم

 ىامللا 0 أاسولا ليلق لاق هلعلو «أب لاغ ربصلا ليلق مادقا 1

 امأ هبعاسم ىف ةرص باخ اذا هت :«زع احن لا هيل ظل اف » روبص

 لئاسولا نم هندلو «ةرباثلا فارطاب دوم حاجنلا نأ ملعإ هاف ىزلكنالا

 ابلاغ مهاعسم طبحم صاخ بيع نيياملالا ىفو» راظتالا ىلع هدعاس ام

 امل باطال عئاضبب ن ويف قاوسالا ةكرحن مبلهج وهو «لافسنرتلا » ىف

 رادعم ىلع كلدب ادهو «اهفياغت ورجاتملا طل ر مهتانتعا مدع كلذ ىلا فاضي

 مدعو 0 قرطل مهلهجو » اىدق مهنعر ركل داما ملع 06 يك 5

 مدع بابسا نمو ٠ دالبلا كلت ق انتل ةئاسالا طاح ىلا مهمافتلا

 دالبلا تاجاحو ةراجتتلاب مهل ةربخال نم لامعلا رايتخا ةيناملالا ةراجتلا ا



 8 نين ومكسلا ريك الا دع رد <

 «ىغبط 5 لمعلا ف مهحارص قالطا مدع مث اهم نولمعي ىتلا

 ناو نييناملالا نا ىناملا وهو ةلاسرلا بحاص لاوقأ نم *ىراقلا عبو
 كلن نوددم مهما ليخ ىتح مهمراجن قاطن عليش ولأ تاكرشلا وال

 نا مهل رسيت, ال ةعانصلاو ةراجتلا ىف زيلكن الا اهم زاتما ىتلا ةميظعلا وَلا

 .الؤب ان ارره ارا

 فاتخ ةعانصلاو ةراجتلا ف ىنوكسلا ىزيلكن الا قب 1 ال كلذ

 يف قاوسأالا عاولوتس امنا نينوسكسلا راك الاف . رت 007
 الو لمعلا ىف مل مريف ةكراشم ريغ نم ىصخشلا عدجو مهسفنأب ايندلا

 ةيعامجالا ملا وحأ ةطساوب كلذ ىلا اواصوت مهناف ةلمجابو ةموكسحلا ةدعاسم

 هسفنب ىفاي ىذلا لجرلا ةيلضفأ ناىعبديو ٠ اهلامىف باتكلا اذه انفلأ تلا
 الو كشلا لمتحتال (صقان الا هيف ةنامتسالا عم هريغ هاي ملام لامعالا نم

 مريغ ىلا رظنلاب نيينوسكسلا زيلكن الا لاح وه اذهو ليلدلا ىلا جاتحم

 نل مهماف ايندلا قاوسأ ىف مرجاتم رشن ىف اوفلابو نويناملالا دهتجا امبمو

 رم امد تل ىناذلا لضفلا نال لدا كلت مح 5 لب مموقبسي

 الف هلمعب ميظع مئاصو هسفنب ريبكر جان ىزيلكنا لكو بستكملا لضفلا

 الا مهل كوع ال راك ردو ن2 مهل 0 عانص نء مماع فوخ

 نا

 ف اوننفت نا عانصلا لعو ممرات اوعونب نا راجتلا لع بجي هلا 3

 تابلطو سانلا بئاغر ةتفاوم تاعونصملاو رجاتملا نوكسن' ىتح مهتعانص

 تاك رشلا ىلع بعصب هنا مولعمو نا لك يف ناكللاو نامزلا بسحي نيئارشلا



 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم هه

 دج وال فورظلا يسحب 2 نا اهبماظن ىوق امهم ةيعانصلاو هنراجتلا

 مزال فلما ةسفانلا لوصحو مفانلا ةماامل 0 هلا ايطللا نيابي

 فااخ دق لمعلا نا تبث انهو امهلالتخا ىف ببسلا وهو تاك لا ها

 0 نك ناو "ل وفعل

 ةبزياكنالا ِتانويبلا هذه مواّمت نا اهنكمع ال ةيعانصلا تاكرشلا نا

 لاجرلا نم طهر ةالحاو لدحر ةفتاقدابتم 1 عامجال 3 ها

 فصولا قوف.ام ةباردلا نم مملو لئاط لام سأر ىذ مفاناا ىف نيدحتم

 ةراجتلا لاوحأ عم رودن نا اهيلع لبسي ىتلا ضال كإ نا يطرح

 51 هءاهربو ٠ ديدج قلرط ىف هحتتل فقو دق سلا نا تا الك

 مكريذحتلا تاوصاب مدئا رج تحاص ةيناملالا ةراجتلا ةراغب زيلكن الا سحأ

 ااا او انا رحل نم أظفبت دشأ سراح لك ىلع بجاولا وه

 ةراحتلاا ىف ةميظعلا يتيلضفأ ديعل نمولو ددم هاعانل مهمافتلا ةوقو مم ردح

 هب اوحاص رامدلا ريذن توصلا كلذ نا انمهف ىف انأطخأ دّقلو ٠ ةعانصلاو
 قرفلا نال اناايخم اذهلوجب نا زوجي الو ةاجنلا نم نكمت نم وجند كل

 0000 لإ لاق ةكلا .ىف' رع ةناما اكس نيتسو نيتئام ند

 0 0 ل ىركال ريكللا اكرم نيتسو نيتناو نيتئامو
 ةيزيلكن الا ةعانصلا لعق اوسأألا ىف مدقتت مل ةيناملالا ةعانصلا نا ىلع

 ىف ]| ءارالو دهزلا نمثلا تاذةداتعالا ملسلا ىف الا انمدق مك

 هاو ةلمم روجالا ثيح هدالب ىف اهنأ لثع ابلثم عنص ”هنكمعال هنا

 "00000 5 كان لاه الا تاجاح ايف لقت ىرخلا دالب ىف اهمتص ىلا



 ١  نينودكسلازيلكنالا مدقت رس

 ناي وبلا ةل ل ءناكت الل امن ال

 أمهف زلكنالا نال © انعاش" سل ةراخم نلف ىريمص حابرب ناو

 تسلا ف نسوا نيمبم نب صاب ىناملالا ىزيلكن الا لضفب و

 ( ىلافتسوو رمنه) تكس ادغام مومعلا لعل الا

 مهف ةعارزلا ىف ةمهلا وليلق نيموسكسلا زياكتالا سنجم نوقحلي نذلا

 مبعو لصأت الف ةعارؤلاو راممتسالل هع ةراحتإل ةرساحلا نواس نو
 هب اوقتلا الك مهما ءاج انه نمو ٠ ينوسكسلا ىزيلكت الا لعش ام دالبلا ىف

 نيينوسكس ةيلامثلا اكيرمأ ىف ناملالا نم نورجابملا ريصي اذكه ٠ مهعلتب
 فتوحبصلو ةيزيلكنالا الا مهنم ىناثلا ليلا ملكت ' ةبيحع ةعرس

 ىتحنوراتخيف لوحتلا اذه ىف نولحعتب مهما مهعابطو مهتاداع ىف نييزياكنا

 ىتلا دئارملا نا ىف تئسلاوه اذهو.. زيلكتالا كاين قفا 4

 اهءارق نال اليلق الا ةدحتملا تابالولا 'ىف اهمدق تييثتال ةساملالاب ردصت

 بالط اميبو ٠ ةيناملالا دالبلا نم ابرق نيدفاولا نيرجابملا ف نورصحتب

 ا ميمج ىف مهنم نيرمعتساا ددع ةدايزا نورثك, ةيزياكن الا تاعونصلاا

 ةينامالاتاعونصملا ىلاط ددع لقي. اهلكع اّمصالا ىف مبسنجراشتناو ةنوكسملا

 فال اعاوط نين وسكس دلك ا" ىلا مهملاحتساو ةعارزلا نع ناناملا لاي

 باغتلا ةوقو ةمواعملا ةدش نم ءالؤه

 مايق بقع ةيلاملالا دالبلا ف تدجو ىتلا ةموكحلا لكش امبيناثو

 اهرقف ىلع تاصوت ةعدقلا امناملا نا فيك قبس اهف ارك دانال ةيروطاريم لإ

 نامزالا هذه ىف ىراجتلاو ىعانصلا راششنالا حور ثب ىلا اهداصتقاو اهملعل
 م "ح© اص



 ةناثلا ةعطلا ةمدقم 1

 ىتلا ةيفيفحلا اياز نم ها ىلا مجار كلذ نا انلقو

 كلتو ايئاخ !وع اهومت ىلع فورظلا تدعاس نا ىلا اهف ةنماك تيقب

 مدعتف . تاللصاوملا قرط 0 و لقنلا لئاسو قاطن عاسلا ىه فورظلا

 ةيروطاربمالا اما ةعدقلا ايناملا نع جنا اذه انرصع ىف ةيامرحلا ةمالا

 بهأدمو ةرادالاو ل 00 6 ال داق ةديدملا ة ةناملالا

 الآ 00 لالا ارماظن لع"تمادام نآلا دهام وه مك نييك ارتشالا
 , ١ ةنآ يرن الأ ٠ امورتو امف د ا "لاا كلب

 انب ابهذ قلو نيل والا نيءادلا ريغ نويلبانو رشع ميارلا زبول مانأ اندنع نكي

 ناكلراش كلملا مانأ ةيسادنالا دالبلا نش ناك كلذكو ٠ لاوحالا |وسأولا
 يناثلا بيليفو

 هرم ل لا لب اغا مالا 0 ف تاماظنلا كلت" مزاول نمو

 مقل هيلا مانلا م هسا ةعابس ا ةيساملا

 وه كلذو ٠ دحاو لحر ةضيق ق ةشب 5 تاماظنلا لظ تحن اقف 5

 فا 0 11 ةلع تناك 6 ًاريخانايسوربلل ناك ىذلا ديحلا نمزا

 عم ىدؤي ةدحاو دد يف ةيحلا ةمالا ىوق عامجا نا ريغ . ةرباغلا نامزالا

 ىلوتس دئيحو ةميقع ريصت و لحنتف اهعفنم ليطعتو ابلك اهفعض ىلا نمزلا

 قيارطلا ف يال الاد )عل اداو 2 لع طاطمتإلا ,رامللا

 لعوا 1 000 ٠ ارناف( نستس ايا رهاظلاو »ايم تلصو نا

 0 مم ناتااب دق لوألا مهلئاضف نم ةدافتسالا اولحمل نأ نينامإلا

 نا ةصالخلاو . نوةحال ان مهو نوّقباسلا نحت اماف انرخأت ىلع انمالم نع
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 ةديفملا لامعالا نم اهدارف ال اب مدقتو مظعت ةنوسكسلا ةيزيلكتنالا ةمالا

 ةحناملالا 00 و اهسفنب اهسنن ةموكمح نم اهللاعو ماودلا ىلع ةددجتلا

 الو ةيعامجالا موق ساسأ تناك ىتلا ىلوالا اهلئاضف موب لك دقفت ةعدقلا

 تيخوب دقو ٠ ةييسايتسلا ةطلشلا ف طارفاالا سو لالا ن0 ا

 لصفلا ىف ىاالك نال ةمدقما هذه ىف ةديدملا ايناملا نم ةعدقلا ايناملا زييع

 ,رءالا سنبل نأ درأو ةريخالا ده ىلا هك قانا
 فرتعا ام ايناما روطاربما ىعسي فيك ل صفلا اذه ىف نيبنسو ٠ ءارقلا ىلع

 ميلعت لآ يظن ة ةطساو ةديدحلا اناا داحباو ةعدقلا انامل مادعا ىلإ هسفنن وه

 هنن امسوربلا ١) ةمالا 1 لع

 لءكيلابلا
 جي ةيسردملا ف نوي ويكسلا سلخالاو نوران را

 زنهو ةمردملا دع دنم ىرد الا هيلا ممالاو | رتاتاس نانا 7

 نيلجالا ةيلضفأ ىف لللسلا ةيفرعم:انلع تاس دان عا ا

 نإيل و

 دنا را ىضتقم لعو اهعيبط بسح ةيرتلا مظنن ةمأ لك

 كلذ نايب ىلع "”ىراقلا فقيسو ةيعامجالا ةئيحلا ىلع رثؤت اهسش ةيبرتلا من

 كلذ دسو ارتلجناو ايناملاو اسنرف ىف ةيبرتلا ىلع حرشلا نم هل همدقت اع
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 003 1و مايألا هده ف (لاوخ الا ريغت 4ف نس اعلار 1

 :رم ةجرد ىلع اووكي ينح انثان ا فا نأ ف يل ةق رطلا

 هعدملا نامزاألا فلا ف ا لا 5 دانا لافرل بسام , داعم :ىالا

 هوجولا 2 ب

0 

 لوارصأ
 # الاجر ىبرب ةءواسن رفلا سرادملاب ميلعتلا ماظن ناك اذا مف

 ةعنص ىأ ةسردملا نم مبجورخ بقع ىواسن رف باش ةثام تلأس اذا
 ىف فظوتلا ىلا نوملطت- مهما مهعابرا ةثالث كباجا اهم اولغتشي نأ نوددرب

 3 تاراظنلا ” ان اسنلا وأ ةيدنلا 8 ماظتمالا 8 عمطل مهبلغاف 0 رم

 روسملاو رطانّللا ةحاص5 ىرخالا لاصلاوأ تارافسلاوأ ةيلاما وأ تايريدملا

 كاع ةكاروذ و هيمومعل ابتاكملاو فرامملاو تاباغلاوهايملاوناخدلاو نداعملاو

 3 را را الا مهنم ةداعلا يف ةرملا عئانصلا ىلا ليع الو ٠ اهريغو

 ه.ريمالا اصملا ىلا فاش

 !1 1 لا ةدع ةدودعم 1 ا فاطر 3

 طظكاشولا ونا ا 2« 10 د لاقرطاا ةيلاخلا 5 اظولا نم دلامردهب

 اميلع كليو ب اال طا اقوا لا الأ باسحالاو ا 9 00

 لمقتل هش حاجنلا حبصأ كلذل : ةيمومعلا ةدعاقلا وه ناحاتمالاو را اللا



 1 0 نيين :ودكسلا زي نياك :الامدقت رس

 ف تاكا كف رمضار هلع فقوتم مهلبقتسم ناف ان اننايش د غاغا

 ناهذا ف تدل وب اانكهو حاجنلا اذه نم اه : انأ نكمب ىلا لئاسولا داجا

 عماطملا كلت ىلا ل صو: يتلا م 00 0 ةليها راسا

 كيم اهماظن لمج ىلا اهرمأب نوكاتلا ىعو هتمأ فازك م ناك دل(

 هلا اه رلتنل ال ةدمدانلا لاك 0 نورودنم مو حاجنلا اده ىلع دعاس

 ددع لمي ىلا ةسردملاو ٠ 3 ونسلا تاءاحتمالا يف اهتيلط نم حني نم ردق

 زوفلا راص ىتح ةدمالتلا اهرحمو اهتحرد طحن: اهيجرختم نم نيحجانلا

 ةيواسن رفلا سرادملا ةايح ةلع ناحتمالا ىف

 ردم معتم ىوق كابا الاحتمال هيلطلا ل لإ ا

 ناحتمالا ىف ةيولطملا مولعلا عيمج لوانتي ىحطس ميلعت ىلع ريس نمذ ف

 ىف لوخدلل ابوناق ررقملا نسلا ةظحالملو الا . نيببسلف نمزلا ةلق اماف

 تالطلا ددنع لياقت هديدحم فا ةمزرككلا تطال فدا ا 7
 ىلع نابشلا لجعن ىناثلا سبسلاو ٠ ابعص ناحتمالا لعجو مون لك دادزب ىذلا

 دعاقتلل ددحلا نسلا مهلوصو لبق اعيرس اوقرتي ىكل فظوتلا

 ميلعتلا نالعجي داوملا نم راثك الاو نمزلا ىف عرستلا نا ف كشاالو

 ةبوعصتدازو اهماعت بجاولامولعلا تريك نيملعتملاددع داز الك ذا ايحطس

 قلت نتي نا ءاكذلاو لمعلا نم غلب اعم بلاطلا ناكما ىف دعي ملو ناحتمالا

 مهسفن أ نيملعملا ناولو ٠ ابقاروأ حفصتب اهنم تكي حسبصأو اهلك مولعلا كلت

 لئاسملا نم ريثك ىلع ةءاجالا نع اوزجعل مهتبلط عم ناحتمالا ىلا اومدقت

 عادبا ةّميرطلا هذه نم ضرغلا تاكولو . نالدملا نم مهيلع فيخو
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 تخسرأل ةيلمعلا مماكسا م ةس ري و ةدمالتلا ناهذا ف ةسقملا ا 0

 كلذل ٠ ةرك اذلا ذيحشت الا ام دصّتب الو امل ةجّنال هنا ريغ مدنع ميلاعتلا

 دقو الا ناحتمالا زاتجم ديملتلا داكب الف الايلق الا مود ميلعتلا نا اناق

 لال اا لالا وصل ارض اذه ىف نورت ال ضانلاو: ٠ نايسنلا هكرذأ

 توغ لح لك راصهقح هافوناف ناعم ةاراول ادكادمإللا اطلان وكي نا ىكي

 ااا الا ويتم رهو تظوللا لحم هبق ٠ تايلام كا انس

 دال اذا فلكت .ىف دخولا بيسلا سب مارال نإ كلا نفي

 سرادملابمانكسو مهيلهأ نععانب الا عاطقن | ماظن ا ةع راسا ا نمونوقيطي

 ( هيلخادلاب) ممدنع فو رع ماظنلا وهو 0 و اليل

 ةيشردلا هتيم 0 0 ىر رابارنلا ةانعأل كلذ ىلا وهات دقو

 هن وعصو ٠ 1 ةفيظو اولان ىتح ناحتمالا ىف حاحن ءلا لل الاماو

 5 لئاسوو 1 ىف ةصوصخم اقرط ىضت# انمدق ام ىلع ناحتمالا

 ا ا ل مدت الخ رسال باق ابلهجت | مل ناو تالئاعلا

 مما لاغتشا نم نوشخمو تقولا عيضل نا نوفاخي مهماف ةينان ةهج نمو

 سرادملا يف اوتيبب ملنا دوصُقلا ضرغلا نع مههلب اع

 هنا ىأ ىغبني اك ضرغلا كلذل الم ماظنلا اذه نا هيف كشال امو
 روفر - ةياركسملاو ةيكللملا تئاظغولا ىلا ةبلطلا يم
 ةعاطلا ىلع ىبرتي نا بجو اذهلو هدارا نع لوانتي نا هيلع ]جي 0

 بولطلا 0 يف رظن الو ةشقانم ريغ نم ةلاسؤر رما ا دنت هيلع ل كبل

 ةيرتلا هذهىلع ثعاوبلا مظعأ نم ةيلخادلاو ٠ هريغدب ىف ةلا نوكي نا هنم



 2 ا ةبلطلا مودي ةنر 0 0 و 0 تمظن .ةسردملا نال

 ىلا لمت نم ماظنلاب نيفطصم نولقتنيو سرجلا ةنر وأ قوبلا توص ىلع

 سردلا نم دو>رخ ال مف ىركسعلا ضارعتسالا ةبشن مهتضايرو 2

 ثاعاج تاءامج ابق نوشمتو راوسالا ةليلاعءاثبلا لخالد كاحر ىذا

 سردلا ءانغ نم هيف ناوحر شات نمزلا نم وحلا شنو : نول
 ةعاس فصنو ربظلا ماعط دعب ةعاسو حابصلا ىف ةعاس فصن مبلف ةعلاطملاو

 دمر دو كيشلا ىف ككاو مون ةسردملا نم مبجورخ لدعمو رصعلا دعت

 ربك الا ىلع ةعاس ةدم عوبسالا ف نيترم نم رثك ١ مهئانبا ةرايز تالئئاعل

 ركل ا مهضعل ممسإ ثيحن نيدوج وما 0 زم صوصخم لاكم ىف

 نهوو ىرايتخالا لمعلا ةوق باشلا ف فعضِن مأ : :ل1 اذه نا حضاولا

 نب ةيلطلا نو فلج وب نقاب ةلارا املا هاش نينا كك مادقالاو ةمحلا

 ةقيفملا ف مهلع>تف ةدحاو عب ا ىلع رودت يتلا ةرئادلا نال باسنالا توافت

 نسحو مثدايقنا ةلوهس ىف ديزي امو ٠ اهنم هدصّمي ىذلا لمعلل ةدعم تالا

 لب لقمتلاو ركفلا ةيبرت ىلا ىدتوال هيلع اوبر ىذلا ماظنلا ن 2

 لد لرب ار 5 ءازاس دااوملا نم انيثك اعراس لواط لااا

 ىنحنن هارت هيف رظن نود نم ميلعتلا قلت هلآاكف ةرثاذلا لا ظا

 فظوي ىتلا طاصاا ىف هئاسؤر نم هل ردصتىتلا ىماوالا م انآ در رخل

 فاسو تارا كا ميعتا كلذ دبس قل 0 ةءارغ الو اهيف

 دق ةموكحلا نا ذيملتلا اهمأ : هل نولوُقي 90 1 هو ةقيقملا

 دحاو نيتفصلا م : اهل اماوأ ىقلت افظوم مويلات رصف اندامم تك



 يواسن رفلا سرادملا يفميلعتلا 5/

 ىرب مك

 نويلوبان نيفظوملا ةيبرتل نك امأ سرادملا لعج ىلا تفتلا نم لوأو
 00١ اتالآ» تناكر شع تسماثلاو رشع مباسلا نرقلا ىفف .لوالا

 (001 ١) رول وبات سسأ الق ٠ ىلوالا ةيروطاربمالا مايالا ممعت
 كا ا ناك ام هنال ةيمومع ةدعاق اهلعج ةموكملا

 نيحلا ا بجوو نيفظوملا ددع ة ا ا ا ناهد

 تلافف مهمادختسا يلا رطضن نيذلا نابشلا ةيبرت ظحالت ناةموكسحلا ىلع

 وع لبق اهيلع ةبلطلا ديومتو اهتحاصم قفاوت ىتلا ءىدابملا ريرقت ىلا عبطلا

 فاعضا وهو دوصّقملا ضرغلا ىلا كلذ لصوت تح مهنف قيفملا كاردالا

 فا لدا ١ ةانابعالا ىف كازتشالاو.ةعاطلا| ىلع مددوعلو مهم

 ٠ ناسنالا ىف ةينانالا وح هنأش نمام ىلع نوأشفب مهناف ةلمجابو راكفالا

 فالتخا ىلع ىلوالا ةيروطاربمالا دعب تءاجيىتلا تايركطا ترين دقو

 صقتن ملف دالبلا 00117 ار هيلع نت ىذلا وهو عينلا كلذ اهلاكشأ
 لو م كلذ داز لب ايلعلا ديلا ف ةطلسلا عمج فعضل : نيفظوملا ددع

 ةيلخادلا ماظن 0 ىحطسلا ملعتلا قاطن عاسلا هنع أمن و نرقلا اذه

 سرادملا ف

 نييواسنرفلا نم مظعالا داوسلا هيلع ىبرت ىذلا ماظنلا وه كلذ
 ريحغ ٠ 0 للا ىف امالغولا باب ىل ملل حتش ىدلا ناحتمالاا ق ز وفلا ءاحر

 . نيفظوم لكلا سلو 11 "7 ميلم 0 ىلع شبل مهحاجم نأ

 باط ىلا نيرطضم مبهوجو ىف ةموكحلا باوبأ تدس نذلا حبصيو



 5 نيينوسكسلازياكن ”الامدقترس

 لالا سرادللا ما ناك اذا |مف رظنلا بجي انهو . رخا تاب نم ل

 ةموكلازنغ رفقا ررالا ؟يظار  لاج 1 ةيبرت نمدوصقتا ضرغلاب ايفاو

 ىنبن ىربكح ةلئسم هذهو ٠ نيفظوملا ةيبرتب ايفاو راص اننا امك ال مأ

 أهلا تافتلالا

 اذ ناك اذا الا هتشيعم لصح نا ناسنالل رسيتبال هنا مولعملا نمو

 هانح رش ىذلا ماظنلاو . هسفن ىلع دامعالا ىلع ًادوعتم ناكو ةمهو ةدارا

 لع نلفسلا هد و اهتيعو اهفعضي هنا لب تاكللا هذه ةيبرت ىلع دعاسيال

 نوكي نا الا اهيف مدقتلا فاك, ال ثيح لبق نم ةزهجملا زك ارملا راظتتلا

 ل اا نفط ف ىرتلادا بحاص نوكي نازل اروص

 ام ليمن نأ تلاطلا لع يع ىذلا لكو كا و ةيمدقالاب لصحم امتا

 ةداعلا يح لمتنيف هسفن كار دع ضم فا ا ندتسلا

 اذ سفنلا عاجش 20 نق ةناش اذبه ناك نطو .رىرتلا نان

 نا هسفننقزرلا ب ناسا ىغبطو ٠ ةايللا يف ابح سعتلا ىلإ ليع لاق

 عبطلا ”هقداصت يتلا تايقعلا زانشحا ل ل اهلل هس د وبشلا 0 ناش ف ا

 ملعتب نا ها لاح ,لك لع ةيزال ىف م نا ةبادن يف

 ريش ءءاعبلا ىلا رطرسم ةنيو كيسا ف سل ا مئانصلا نم ةغنص

 تناك اعرو عي ررشعلاو يمال ذا 0 ةيداملا غلب ىتح بسك

 همامآتدس دقو ىسمأ مادختسالا ىف هلمأ عاض اذاف ٠ اهنم رثك أو نيثالثلا

 بلاغلا ىف فّرحلا| مث اهلئاسو دقفل ابقانتعا نيح تالوةريثك ف رح باوأ

 الك ناسنالا ىف دتشي ممطلا نا سنن الو اهلئاروا ىف عفنلا ةليلق لانملا ةبعص
 مس ا// لا



 مس

 ةءوواسنرفلاسرادملا ف مللعتلا 8+

 تقولات وفي اذكهو ٠ بولطملالاون ىعص عمطلادا رك وف علا ف مدقق

 ءاجحألاو مادقألا نيب فقاو ءرماو تابوعصلا دادزتو ماوعألا بقاعتتو

 باشلاىف نوكي نا نم ابعم ددال لب اهدحو ةيفاكب ةيب وبشلا تسدلو

 هاا للواام لع نوكي ناو اهلطي ىتلا ةعانصلل ليمو دادعتسا

 00000000 1290 ةراجتلا وأ ةعانصلا وأ ةعارازلا تارأ نم ءرملا ريصتال

 نا ا ا ذأ افتفاو لمثلاب الا لات الو ردتلا ىضتقت لامعأ
 نيلتتلا هرم هنأ لب لامعأالا كل لثم ىلا ئبم ال انسرادم ماظنو

 م ريتك نأ هم املا ىف فكئاظولا ةئا لصق ذا اقتعالا مهبف سرغل "هبال اهزع

 قود اه دنع نومعدن' ةراحتلا نأ ل علا ةعارزلاب الا مهل ةأ "

 5 "امدح نأ دب ريآل انا نولومب ةسردملا نم نوجرخ ' مو مءان

 راص تح 1 عئانص مبيل ١ تضغل دق ةسردملا ناف تبجوم هقمرإل امو

 اهنوك عم ب ةيراخلا عئانصلاو نبملا نم مرأرف ة ىلع نابشلا نومولي ال س

 زامسال ينال ىلا مهن :م لوعجرب نمو ٠ ا للا علا 0

 امولخدي مهف ٠ ل || 01و دادعتسا ريغ لع رارطضاو ربق نع الا ايف نولمعن ال

 0 ريغحاجنلا طورشو

 نيلمع ىلا اهنم نيجرختملا بم اندنع سرادللا ماظن ناف مدقتأم ممو

 قانتعاوةرملا اصلا ىف رك 00 0

 صهاظف ة“رملا اصملا ىف مادختسالا ىلا بم هنوك اماف ٠ ةيبدالا فرملا

 نم باطت ال هده ناف هبشلا نم ةرحلا اصلا 0 عاصم نيبال

 اا | 71 الو ةدارالا ىف ةوقالو لمعلا ىف الالقتسا اهيمدختسم



 8 0 نيينوسكساازياكن : الاءدقترس

 د وابماظن ةعيبطل قم أف 0 :لاو ٠ ةشدعملا ناهض ىف ابلثم هو ٠ كلن

 هلع اراك > اصلا كلت وحب ضكرب ناحتمالا ىف جنب ل ناذ ٠ اكيطن

 كفارتخالا ىلإ للا رثك كفار ب ميمدختستن أ اج اع رذعتو بالطلا

 تامولعم ةيلطلا دنع دجو نأ هن :ش نم سوادلا ماظن نال ةيدالا فرملا

 داقتعا ىلع وهو اهنم بلاطلا جرخيف امنوسردب ىتلا داوملا ددع ةربكل ةمأع

 1 0 نأ هملسو ىو ”ىث لكل هال ف ا مأن

 ءاجتلالل رطضم هنا ىلع ٠ ناك فنص ىأ نم اندأ الجو ريصيف هيف لكل

 نال اص ريف ”هتلعج اهنا وأ هتحرت 0 مل ةسردملا ناف ةفرحلا كلت ىلا

 اندنع يلعتلا ماظن نانايعلل دهاشم وه امو ٠ اهريغ ةلقتسم ةعنص اذ 0

 ف مهفعص ىهوةضوصخم ةيفيك لع ةنيلا كلت لوفرتحن نيذلا ناهذأ ىلرب

 نم 00 اليلق الا لكيم قارظتلا دع : مهنم دحاأولا داكب الف ثحبلا

 نأ كرش ام قابلا ءارسم الا ّح -1لاو تاليختلا ىف ماتلا رادتقالا ىوذ

 ةعلاطم كلذ لع هب لدتسام نسحأ نمو تاوبعلا نا 000

 ىف ةيدالا 0 نم فاؤيام مون لك رشني ىتلا ( تاعوبطملا ةددرج )

 ىذلاو . امويف امو لقت ءانعو اتقو ىضتمت ىتلا تافلؤملا نا نيش ذا اسنرف

 ةرئاد سك يش لع ةددعتم تك نم لك تلال نا

 ٠ رظنلا ناعماو ركفلا ةلاطا دعب اهبحاص اهمضو ةيصخش تافلؤم ال مولملا

 كك نا مجج ابن ضرغلاو ٠ لوانتلا ةلبس ةلوط.م لئاسر كلن ىل

 ةيصخشلا ىتكلا ىتلّوم نم اسارف ىف دجوت دعب ملو الع فاوفولا لا

 0 ا عبط ىزتلم نا ءاج انه نمو ٠ ريسي ددع الا امل



 ةي واستر فلا سرادملا ىف ملعتلا 0

 عقلا ادهنا ظحالبلو ا برقتام 10 دا نع تداز ذا أبعبط

 ةمالا ةعيبطأ نم اعشاب كسل ىعبألا 3 اد سرد لع ةردملا مدعو

 ىلاحلا ثكرملا لوا نيشاسلا نين رملا تافلؤم نب قرفلا ليلدب ةءاسرلا

 فعضلا انينف م رم لب 0 لاعل رأ كانم ُُت ربظ يتلا تافل ّوملا لا و

 اا الا ناسنالا ملاطي ال نا يشل هاو ا

 نم ال دف ةطاحالا نتاراك ا نأو ٠ 0 وقال مهفلا 5 نر

 ملل لاب لاصللا.لمأت ريغن م اهيعضاوب لا ا أ

 كلذ نمز رادقع فما ده دادزيو ٠ هيلع رداق ريغ هروريصل ثحبلا

 ةوعب مريع نولضف مم ةيلاعلا نسارادملا ةيلط كىينع 27 8 ىحطسلا ماذا

 امهتيبرتب ىنع ىتلا تاكلملا ىهو دارملا مهف ةلوهسو رطاحلا ةعرسو ةرك اذلا

 مي م بلط اذا رربظ ممزحح نا د ناشيمالا ف مهح2 اجنلإا مام ناكو موي

 تلقا هروص تعتز اا تاكللا كالت ىف :اظو ل المع اراك نا

 ىف ترصحتا دق مايالا هذه ىف اندنع سرادملا ةفيظو نا ةصالللاو ةَميْمح

 يل رنا بجام ناو اهني ةفشلا تدل و اه ريغل 25 أص دعل / و نيفظ ولاهي 7

 نييقيفح لاجر



 0 نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 : ل |:

 لل
 # الاجر ىبرب ةياملالاسرادملا ىف ميلعتلا ماظن ناك اذا امفو

 تطاس ةئيبخ حور امئاك. ءاجر مضوم انل مودنال هنا ملاطلا لكل

 سرادملا ىلع نيملا ناح دقو ٠ هنم حالفلا وجرن لمع لك ىلع

 اهم انؤانتعا غاب ىتح اهليبس ىف هانلذب الا انيمث رخدن ل نمز انيلع ىغم

 ااا 1 تلا !انيلع م ! حلا ءامهالا اده ىف ثسلاو ٠ ةدايعلا ةحرد

 سرادملا ددعابدزو لعتلا داوم ن< انربكا أه مهسرأ دم مدق مراصتتا ةلعنا

 03 مامهالا مو ةيلاعأ لد مييلعتلا 0 تحصأ ىتح سهيفنلا انلدبو

 ةسردما لخدف ٠ سانلا عيج ىلع ايرايجا 7 انام ميلعتلا أن ريص 3 ةمالا دارفا

 راكق ذأ ةك ٠ أمعش 8 باترانم لك انتقمو فرطللا ناو حالفلا نبا

 ىركسملا مهماظن مسملع انذخاف ءىث لكح ىف نييأملالا ديلقت ىلا ةبجتم

 او 21 ىذلا تاغللا ل ولعأ ملعو ةيبرتلا قرطو ,يلعتلا بيلاسأ ىف متانبراجو

 انلافطأ ملت اذا الا ةمئاق انل موقتال هناب انم ًاداقتعا مهطسفسو مهقمعتب هيف

 نييواسن رفلا ميج م الاافو ناسردملا ئار ناك ادك . ةيفسلا 0 00

 | وناك ميما هولها لاقو داقتعالا اذه باهتنا ىّتح ليوط نمز ضع و

 ةلاسحتسا لع وياك ج هيدئاف مدع لع نرلبلا ىف اوعمجاو نيئطخم مار 6

 .نيعمج لبق نم
 ناب اوربج مالا ميضو املف مهمأرب نوسمبي نولمأتلا ًادبف اندنع اما



 ظ ملعتلاداومن 00 كاف 0 اظن كاك ل لاما تنران ل 3 ْ

 مون لك ليع ناحتمالا ىف نيحجانلا ددع ناو ٠ تامولعملا فءعض بجوأ دق

 قاطأ عيسوتنا ان وهرطتلالاةو ماقر الاو ملاقولاباودهشتساو فا

 ٠ لمعلا ىلع مهنف ةردقال نمو محلل ةعانص ال نم ةرث 6 نر
 موق نع مالا !دبم ىف رمال هدفا تيودصو“ امظعأر اك لذ ف نان

 اهنظو اهيلا دصحا تفناي مل ةموكسملا لاجرو نيملعلا ةعاجم مهل ةقالعال

 اسلرف ف ميلعتلا لاجر ماق ىتح لياق الا ناك امو ٠ ني.لعملا ىلع الماحم سانلا

 ىوكشلا كلتب ممتاوصأ اومفرو فراعملا ءارزوك ماظعلا ءاسؤرلا مهنمو

 حالبصالا لاخدا نم ددال هنا '' ' نوررسلا ةسردم نص ىف مهضعن حاصو
 اوناك نييناملالا نا الولو : لبم الب ليجعتلا ىضتي لاخلا ناو . مياعتلا ماظن ىلع

 انخارص نا سانلا نظل ىوكشلا هذه لثمب ممدالب ةءصاع نيلرب ىف نوجضب

 طب رفتلا ىدح نيب لاقتنالا ةعرسو ريبغتلا مح نم هن انفع ام ليبق نم

 اي اللا الا رو ةنالللا ىوكشلا اص نا كيهانوا ٠ طارفالاو

 رظتني ناك ام تأ, ل ةسردملا ماظن ناب مجلا ىلع نادلبلا قفتتا نا ةجيقنلا تناكو
 هلضف قوف لضفال هنأ نانطنط اك دعل همم

 ىف وفر ا 0 1( رطاربماناطخ محل ر ؟ اقل كافل

 لي ىتلا ميلعتلا ةقيرطو هدالب ىف سرادملا نم هديرب ىذلا ىع فقو ها 00

 هيناما قيّمحت ناكمالا ىف ناكن ا اونيبشيو اها

 باطخ وه 69 ملعتلل ىركلا ةيعمجا وى ايفو ةعماج ةشردم 04 00(

 نيتنس ذنم ةين املالا فراعملاةيعمج ىلع ىباثلا مويلغ ر وطاربمالا هاقلا



 نا» ةلمجا هذه حرشب هءاطخ ترم لوالا مسقلاراوطاربمالا صخ

 ملعتلا ىف مجنت مل ةسردلانا هنأر نمو «اهنم هوج رن انكم انطعت ل سرادملا :

 رادصال جايتحا ىف تنك ام لاق» ٠ ناهذالا ىف فراعملا داجما ىف ىأ هسف

 ىلا لصت مل سرادملا نا ال ذب ريزولا ةرضح لضفت ىذلا الا

 ْ ا نم اديجاو ةديشلاب تدضقام ىلإ لع ملعبل و ٠ ام ةقثاللا ةجردلا

 امن تأت مل ةسردملا نا لوقأو هسفن ميلعتلا ماظن ىلا هجوم ىركف كلر

 داولابو مللعتلاب ددنب دخأ 1 ةرثكر ا أطال ةسسو . اهب هزاع 8

 هيلع نون اوناكىذلا تاغللا لعت نب أدبو ةمبتملا ةقيرطلاو اف ىرجت ىتلا
 علضل 0 فاسدا 0 نك 7 8 0 0 نيدقتعم ة 0 الاما

 وه هيلا تافتلالا بجي ىذلا مهملا مالا نا» لاف بدالا مولع نم ةبلطلا

 ذنم هسفن ميلعتلا ىلاو ميلعتلا ةدام ىلا مبماهها لج اوبجو ةغللا يسردم نا

 جاتح ام لع سوفتلاو قداخاالا هةر ك0 م يكل ا١ملا/١ ةئس

 |مف وفعلا كلاسأ و رتب زيه راشتسلا ةرضحلا تلاوات والا هذه ىف هللا

 ذخ ىلا ,لصو مالا ىرأ ىلا ريغ لايللا ىوذ تانللا ءط 007

 « هادعت ناو وجال

 لك هدا ماظنلا ىلع ديدش روطاربمالا نا كلذ نم ”ىراقلا ىربو

 ميلمت لكل اساسأ آلا ىلا تربتعا ىتلا ةينيتاللا ةغللا وهو ميعتلا عوضوم
 ىرخاالا تاغللا ءايلعب مراختفا مهنم ةغللا كلت ءالعب نورختفي نييناملالا ناف

 ةداسلا اهأ سانلارثكي » مهكلم لاق لايملا اذه نعمبفارصنا ناوأنا دقو

 تاغللا ةعلاطم ىلع ءرملا ديوعتل ةمزال ةينياللا نا نولوميف ضارتعالا نم



 هيناتا سر اللا ملعتلا ه1

 0000000! ناك ٠ اهتف هسرد ةيملتلا تتكي ناك فيك ف رععأؤ ةينمأللا

 ةجردلالانبو بلاغلا ىف ةطسوتللا ةجردلا هو ىناملالا هسرد ىف ةمدارلا ةجردلا

 لدي هتبقاعل ىدبب مالا ناك ولو . لاع ةجرد ىهو ةينيناللا ةغللا ىف ةيناثلا

 هسفنب ىنيناللا هسرد بتك ىذلا وه سيل هنأ مضاولا نم ذا ٠ ءانثلاو حدملا

 تناككلذ عمو نيعم ريغب هسرد ا 1 ل

 هن ا ىلع ةغللا كل: ناشلا لعت ناك اذكه ٠ ءاضرلاو لويقلا نيمن ةظوحام اهلك

 هتاتتك يف ةطسوتللا ةجردلا لانبانم دحاولا ناك ام ةيئادتالا ةسردملا يف انكأل
 سرد (ت لوقأ اذهل ءانملاو ةقشملاب الا ''" (سنسيل)ىلعوأ ( ملمربانيم ) ىلع

 «انتقو انيلع عيضيوانقاضي هنا ىنياللا

 هيلا 00 لا ةيلعا نم مياعتلا ةبيخ ىلع مالكلا ىلا لقت أ

 لاح لك ىلعو ٠ هباطخ ىف مسق مأ وهو ٠ حاجنلل مدادعأو لاجرلا نيوكس
 ةركف ىحاتتفالا هباطخ ىف حرش فراعملا رظان ناكو اريثك هيف عسوت هناف

 ركفت ةما قين نا» هيناملالا ةمالل نبني تاكاذا امف ثحنو روطاربمالا

 ةلاح "قا ريشتلا ل ”رم لصح ام عم انليغ فر هاراوع تحل تكاروح

 راظنا تبجتا دق ذا » ناكمالا ىف دمي مل كلذ ناب لاقو «ايناملأو ايسوربلا

 هيف ماها ال ضاو لوق وهو « رامعتسالا ىلا تلامو لب جراخلا ىلا ةمالا

 للا قاللاو ةباملالا ةمالا راشتنا ةدغاسم ضرغلا نا لع كدن

 بوجو ىلا رزولا اا ماعلا ىلع ءاليتسالا ىف ةيوابوروالا مالا

 ا١الملثلا ةنس قودو ١/8 ةنس ريخالا دلو نيبنااملالا بدالا لاحر ند نانا )

 ظ ملعتأ آ 00001 ةذاثلا املأ ىلا ىلع. لاوقالا نم كلذ ريت ىلا ةينجألا



 هأل نيينوسكسلازاكن : الا مدقترس

 روطاريمالا دل 1 0 1 ةعبشملاةيللاعلا شوادملا ىف مللعت :لا هم رط نع لاواذكلا

 هيج ون ينالك نم 00 . ميلعتلا ةيفيك ىلع مالكا ىف

 كادي( ارعاسأ انيلغا كح اي ريا ه1 لا ةيضات ا

 كالا ل ايقاعات 1 ةيلاطا تارؤرضلل ةشاطم نوكت ىحات

 ر وطا ربمالا قطن دقاه « ةاملا ىف 3 رتااطس ل ىلع ةرداقو مالا

 لاجر مهلعجو ةايلا ىف محازتلا ىلا نييناملالا دادعا ديرب انونكم ناكام

 كلا قلع دا مالا ن *« مهجاز م ةمواقمو ليصحتلا ىلع نيرداق لحي

 2ر2 ا هس 0 ى سرادملا يعاسم مك ةيح راخلا

 لاكشالا ريك نوركشال مآ وأ هبفةناعأ لوا ممل ةفرحال موق الا اهنم

 ىلصأو ىتعأ راصف' ءاو# سرالا كنمنأ نم مبسو "تال 07

 روطاربمالا هنحرصام كلذ .هيلا جاتحم لمع ىا يف مزعلا رئاف بلقلا فيعض

 فيض امم مهتفاط قوف ميلعتلا ىف ةذمالتتلا فيلكتب ثدتبم لاق همالك ىف

 ميلعتلا تاقوأ ىلا انعجر اذاو » ىتأي ام مهيف ةدارالا ةوق نم طحو مهنادنأ

 ذا هتيب ىف ذيملكا ه'فلكي ىذلا ليلا تاعاس ريم يرورضلا 000

 نع ماضرمدعو تالئاعلا ىوكش نأ ( رييزنيه) راشتسلا ةرضح رك ذب
 ةيئادنالا ( نيف ةسردع اباءكنف د ناد نالا هعبتملا 4 هن رطلا

 اهنم نيبنو اهقيقحت ترصاف ةموكسملا عفاسم تغلب ىوكسشلا كلت نأو

 د حابص لك ق هت سردم رظانل مدعي أ كا لك لع تحي نام

 انأ امأ ٠ ةلزنعىناثلا مويلا سورد ريضحم ىف اهاضق ىتلا تاعاسلا رادقم

 اهيلا فاضي راشتسملا ةرضح هن دبشي امك تاعاس عبس 06



 «مولعم مويلا نم قابلاو لك 0110 ار عالو ةيرململا ىف تاءاس تم

 لاهعتساب الاهرارضا نم روطاربمالا مين مل دددش فيلكت ةّقيقملا ىف وهو

 ارح قاطناو ىداوج سكرأ تنك ىنأ الولو» لاق كس انلا ميج رسيتال قرط
 011 ا نإ تفرع تافوالا ريغ

 ىنكي ال هنكلو سردلا ىف طارفالا ررض فقخت ليلا بوكر من

 باصأ هنأف داقتنالا عضاوم نم هلوق ىف ٍناك اعمو . ايندلا لاوحأ ةفرمل
 ةأوادم بجاولا نم ى : 7 الاف كافرا كتوج وا لع كحق ررضلا م

 ا ا كر لكنا لبق الو ةداسلا امأ ىبزلا ليسلا غلب دقق ءادلا اذه

 ةقاط قوف اع سرادملا انا, ع ف رقرلا ان ىغش ىذلا دحلا انزواجم ذا

 ةمل | ف ١ درر نواطما لع دازام نرد نك جرو رشبلا

 امتوقو مالا ةمظع نوئزب نيذلا ىأر فلام مالك اذه «دارفالا اهقيطت الو

 نارا ا دقو» روطاربمالا لاَ . املاجر نم نيرونتملا ددع ردش

 ىلا 00117 كيا تادابشلا ىدتاج نمانل نا هلوق ىف كراس

 ىجرختم نم دئا رجلا بابرأ تاريض> صوصخلاا ىلعو عوجلا مهحشر نمم ٠

 لزق انا «عوملا مب 1 ل نيذلا سرادملا

 ىف الام رطحلا نم اذهىفو» ٠ لاق هوجولا ضعب نم باوصف «اوحجن.إ»

 تر ا دا لع دف 01 دلا طارفالا اذه نآل

 ةدايز نا هلا ١ك ديدج نم ةنامسلا 00 2 ل هايملا

 ناآلا امأ ةدايزلا كلن ةرو رض ىلع ليلدلا ماق اذا الا ةيلاعلا سرادملا ددع

 نونزي نيدلا فأر فااخن اضيأ لوقلا اذهو ٠ ( انيفكحي ددع اهنم اندنف



 ا 0 نيينوسكس اازياكن الإ 0

 ميش 0 ل ظنلا ردجوه امو سرادم ادادع ردش | 70 مالا 11

 ا تاياغ ءنم جرخ 0 أرب ربتم سبل سرادملا ىلع ةماشلا هذه

 ىف ءيثثانو ايندلا ىف سرادملا هيلا تاصو مدس تارك |راع 1 0

 اهذ قمعتلاو مولعلا نم نكقلاو داهتجالاب ترهمشا يتلا ةيناملالا دالبلا
 مباعتلا ةّميرط راضم ىلع هباطخ رخآ ىف مالكلا روطاربمالا هدر

 ءايشالا ىرب ال لجر نم هوجرت يذلا امو » لاتف ةذمالتلا ماسجأب ةيلاحلا

 املرأ مهنم نوشعالا غلب ىتح سرادملا ةذمالت نيب راصبالا "لق دف هينيعب

 هر ةهسردم ف سيردتلا فرغ نأ عمو ٠ هلام لك ف نيدشلو

 نرشعو دحاو ىلع انددع دز ملو ىتدلاو ةبغرل ةباجا ءاوملا ةيقتت تناك ابيف ٠

 ىالوت دقو ( تاراظن ) ةيعانصلا نويملا ناوسملا ركع ةفاعا 2 ا

 يمدح ال ضنا ىعتم دق تالئاعلا نم ًاريثك نأ ل دك وأو كلذ نم عزفلا

 اسر لن 1 ئراظنا هيون ةحارولاطلا كال 0

 مودن نا ةلاخلا كلتناب سانلل نلعأنأ لع بجاولا نف نطولا وبأ ىنال "لا

 مهيعأب لب جاجزلا نم نوب ايندلا ىلا سانلا رظنب نأ ىنبم ال ةداسلا اهب ا

 )» ركاب ير راكفإرإلا ا ىنأب ؟دعأ اناو . ةيعيبطلا

 5 ىلمعلا ميلعتلا ىف حج . ل سرادلا نأ هلكك لذ نم صخلت ىذلاو

 ةيملعلا ةهذلا نم اهنعاسم تطخ

 ممأ ىهو ةيسايسلا ةهملا ىهو ةثلاث ةهج نم اضبا دارملاب تأت مل اهنا مث
 سرادملا نم رظنفي ناك هنأ قت ال ذا .ابيف نصقنلا ىلع مالت ىلا تا

 ىذلا وه لمالا ادهو . ةيولطملا ةيسايسلا ةطلخا ىلا ناشلا راف 2



 ةيناملالا سرادملا َْق مللعتلا 7 4

 000 )| ٠ اذ]اةساكر ىلا اضوصخ تاموكملاو امومع بازحالاب لام

 ضرغلاىلا لوصولا ىف لئاسولا سجنأ اهم اني لكلا داقتعال اهيف هياعتلا مامز

 ناب ماصحلا دادتشا ىف ةلعلا ىه كلت ٠ نانثا كلذ ىف فاتح الف دوصقلملا

 8 تراص يح ةمدلعل - امو ف ميلعتلا قرطو رانا لع ارشد

 تاباختنالا ىف زوفلل لمعتست ىتلا لئاسولا أ نم ايناملاو اسنرف نيردلبلا

 دب ىف تحبصاف اهتحلصم قفاوي ىذلا ماظنلا ديبأل اهتموكح هيف ترحب

 0000000000 اذلا روطازبمالا سلو ءاشت فيك ايلقت ةموكجلا

 ْ عزانم الو ضراعم ريغ نم هيواسن رفلا سسرادملا

 سرادلانا مويلا هسف روطاربمالا لاو نأ ا كعل تايلر عسا نمو

 لودي اع هريغ نم اوهو أم سايس اهنم هرظتني ناك اع تان مل

 1 1 لاودلا كلذ لثم لولوه أ دنع ةسأم لإ لا >حر 8 دفلو

 نم اوديفت ا 07 لورهأ 4 00 ةنطف 0 وهو ه4 ةللعالاا ١ نم ليلق

 ل 0 0 كام 1 "4 هوس ىلا نيا وعلا 3 ما

 لوقأ ٠ ةيروممجا بازحأ تمواقل اهنم ةدوصقملا ةددافلا, سرادملا تتآولود

 3 له هلوقو )» أف ىرج يع  ملاعو سرادملا 6 ا معو ربخ ن .عاده

 نمل ا 1 8 املا 000 هلا باو لا ساح ف هلم امز ا هتفلا 7 قباط



 51 نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 لدن ةقئاطملا هذهو سرادملا ةطساوب ىنيدلاو كولملا نيبزللا ىلع رابظتسالا

 ددلاو لطردلاوا ةدجيم كرد غيصو نيته ىلا ىف ةدحاو راكفالا نا ىلع

 روطاربمالا باطخ ىلا عجرنلو ٠ ا 0 شرادملا دا

 ىلا تفتلت نا سرادملا ىلع بجاولا نم ناك» لاق هدارم ةَقيمح نيبتن

 ىنس نم نيذلا نابشلا لعجت املعت ةمالا ىف رشنتف ىغبط ام اهنم بولطما

 م 0 نم اوئيبس انا محل لبست تافص .ىلع نيثالثلا اولواق نال ل

 الا نم نكسمأف ةلودلا ةمدخىف لئاسولاو تادعملا نم هيلا جباتح انأ
 ع كلسني مل كاملا نا لام ق او « بيرق تقو يف دالبلا ةكرح ىلع

 الامع سوادملا هلدمت تادبرو ٠ حبرص حضاو هلوق لب ماهمالأ ليبس

 هءأر وه اذه . هدالب ىف ةكرملا مامز ىلع ءالبتسالا نم ممم نكمت. اناوعأو

 نا كيبل نيوادملا 00 نادي قتلا ناظلا ردا مياعتلا ىف

 . دالبلا كلت ىف 37 لاو ناسردللا دنع راع هلا ناك اذان ا

 كاد سرا 2 ناو » لاقق بجاولاب مت م سرادللا نا لإ راشأ م

 500 :طولا ان :ةايح راودأ ميج 1 3 نمز نم سلو

 تناك نيملا كلذ ىف 1مل“ و 1مكح ةنسو ؟مك4 ةنس الا انمدقت ىلع

 اذه ىرس مث ةيناملالا ةدحولا ركف عدوم بتاكملاو ةينايسوربلا سرادللا

 ةداعا وهو دحاو ضرغ ىلا لكلا صخشو سانلا عيج ىف اهنم كلا

 ةكرملا كل”ناريغنءروالاو سازلالا دالبدادرتساو ةيناملالا ةمروطاربمالا

 اتفقوف ماوحزت انك اسانلو ةلاووظا ريمالا تديعا الل مال

 ام ىلع ةظفاحلا قيرط نابشثلا لنآ نا نآلا انيلع مزاللا نم ناكو 98



 اة ةيناملالا سس راد ف ملعت دا ظ 51 ظ

 اذه نعل وحت نيحذنم راكف ايلا كا 0ع 0 4 نا الا

 ه. تلغتشا دقو هبف رظنلا نم 0 كر ىنال ا رنا ' ًأدمملا

 000000001 2 روطاربمالا تحب مث :!.«ةيبرتلا نعا*ىهثلن هنا تنلعو
 ا مدقت م ريكنلا ددشو و هداومو ميلعتلا قرط نم 'ىبثن اهنا لاقو

 8 ااا وق هجوف ةينهاللا ةنالا صخألابو تاغللا باز 7

 م اال او كرجل تيردت افا ةسرادلا ةفظو نأ ,” نولاوش نذلا

 م0007 11 اذه لع لصلا نتست نا نكمما نم سبلو 9 هلق

 ( وراس ناو حالسلا ةوّقب هموقىلع داس ناسا ريما رارطاا فلانا

 يفرمالا اهديب ىتلا ةركسملا ةوقلا مهظنمو اهلك ايناملا عالتنا ىلا لصوت م

 ام ظفح ىف هدحو اهفكي ال ”هناو ىلقعلا برردتلا كلذ ةطسا وب (نيلد)

 كرد كانا هل انيلسو هلوق ف بيصم روطارب- هاذا نا انحف هل

 أم هطعل م سرادلا 01 قداح .راجو ةدايسسلاو اطل ف هني كرا

 ةيلمعلاو ةيملعلا نيتهملا نم تباخ ام ايسايس اهنمهوجرب نأك
 2 عيمج نم لاضاح ضراذملا ف راسا نكاد ل

 نا بجاولا نمو كلذ ىلع مصم ر وطاريمالاف لاحلا هذه حالبصا نم دن

 كلملا هنال هيدارا مامأ ت تادارالا مسج

 لاطلا ىلا عجرب ظيسف هءاملا ةهملا نم ملع اءتلا حالصا يف ةءارااق

 زاثك الالا 0- م: ةصارصخلا ألا نيرادملا عج 0 :ياللا ةغللا

 ىلا

 ِ ماق اذا اللا هل الإ ىرادملا ددمع ةدابز َّل 00 نم احمسأ ن 0 0( هلوقل اه و

 ةسردلاو «انيفكب ددع اهنم اندنمف نالا امأ ةدايزلا كلت ةرورض ىلع ليلدلا



 و نيينوسكسلازباكن الامدقترس

 ف وس رك نإ هما ىف هيلاعلا ةقيطلا ءاضأ اهف 0 ل نم تقرا

 هلوشب هيلع لد مريوأ 0 ل :ياللا ةغللا لاطنا ىف هتيغرو

 كيلا ل اولا و 1 اع عيضرو انّياضي هنا ىنيتاللا 0 3

 دش ناك اغا هنالز ورق ةذع شاع ىذلاس اسالا اذهده ريغساس 1 مملعت

 «ةينان ويلا ةغللا ن ملييلق عم ىطسولا نورّلا مايأ ن نايهرلاو سسفلا 8 6

 فة ايران 00 ىف لومانيط نارا ا

 اهنوكو اهحيبقت وأ اهميلعت ىف ةعبتملا ةقرطلا ناسحتسا ىفو ال مأ سرادملا

 ديزيام نمارلا نما شا دج للا امفاوط رفأ ماو رت د جفال

 ئذلا حالصالانا ءارقلل ظحالن ناب انه 1 و. نتن ا ىدلا يالا

 ن الاس رادملا ف دوجوم”ىثفدح هعج م ىبلس روطاربمالا هدصق

 ىذلا وهو مدقت ام الخ ىليف ةيلمعلا ةبملا نم حالصالا ىف هيأرامأو
 03 0 لا ”ىدابملا ىلع نابشلا ةيبرت ددرب هنال همامها لك هبلا هجو

 ماما ىف ةناملالا ةنالا ناعما لع افالرر اك محازتلا بعاتم كال

 ةامججلا و اسدلا قا ةردتتتلا مالا كلذ" فاويس نأ / اني ةركللا

 سرادملا نم جرختملا نوكي ىتح داهنجاو لمعلا ىلع لّقعلا ةيبرت ديرب هنأف

 لضي مل هنوكسل فسا روطاربمالاا مدت دقو . دوجولا ىف ىرجم ام املاع

 هداوج ىكار وهو الا كلذ ةفرعم ىلا

 لاب ىلع رطخم ال امهف هساغ ىلا لوصوال ةمزال اهارب ىتلا ةقيرطلا امأ

 اد هيقاس دشيف ىثملا لفطلا ميلعل لواحم لحر لضم هنأر ىف هلثمو دح

 ىف هسيحيف اهلك نوكسلا دهاشم ىلع هذيملت علطإ نآ ديرب يذلاك ب

 ودح

 ع <

10 



 ةيناملالا سرادملا ىف ميلعتلا 1

 الق ٠ اثم 0008 "0 هاي روما ” الا | كم و دفانملا دوكادسم قم مص 0

 0 و 0 ١ ا سو 56 لولا 8 نيملعملا ندده نا قرف

 يه 0 ةذالا 000 نا بج » لاق لق بلا 0 8 0 صن ءارعلل

 نات كرارعلا ١ .ادينما َْق ةديمزتاتلا حج ىتمو خيا م عي ساسالا

 عيضل هءاف ةشياللا ةغللا لمقاما.. مدادعتسا رادقمو مناك ذ ىلع البلد كلذ

 « ةسأ اما 0 ى هيلا نوحاتحم نمر ترا الع

 ل 0 ربو 0 خدي ال ىتح ايناملا نآك © الااغش نوننا ناملالا 5 لااا وها لب اظدف

 ةلك انل 0 ىنحرفي دملو » لق 0 نأ ن“ ىنن 0 0 3

 قلاديو اسد رعلا هيءاككللا لدب ادمان نأشد هديه اال وا هم 05 ةلالدلل ةساملا

 اا ل ل ىذلا ىئاملالا ظفللا لعرصتقتلف ن الا: اهلمعتسن

 روطاريمالا ةنطو ةدش ىلع ظافلاالا ىف ىتح ءادعلا

 فرعي ا ددرا ىلا (( هلوش نير اكمل 1 هضرع نع حصفأ هنا 7

 هال و ىلا زادلاو « ايبنكسن يلا رادلا ةفرعع ”ىدت
 ار 00 ا ررلا كولم اهداع قلازادلا هرب 0 دمنا

 2 ران وه هيلا ريشي ىذلا خيراتلاف هيلعو ٠ ةيناملالا ةمالا عب اهرأ ذأ

 ادور اهطلس تح تاخداف ةسن ايسورعلا ةمالا هبف تصوم 37 نمزلا

 ل 0 اى اننيإ ٠ ٠ هو 5-0 5

 ديم اورتب نا هن وقلت نيذلا نابسلل سسدلا تح هيب ااا ددايلا ع اديور



 10 نيينوسكسلا زيلكن ال امدقت 0

 دام وهاده ٠ هء باجالاو ىلاخلا م اظنلا ة- < ىلع مرا 8007

 ةدمالتلا اك ام هلاسرالملا َْق تك ( 0 ف 4 عاررص 71-3 وطارنمالا

 لاك عبسلا 3 1 3 نكي لو لا لايملك الا ويك ختاما ) نوركد

 نأ 41 اماه ةئلس نا ار نحب ترح لممأ م" خيراتلا سرد ىفركذ

 هشردملا 0 ةضرمللا سوردلا 7 ولو ٠ نأ ا لكل ةمْرال ُهّنِو رعم

 سر نشا كلذ وم تفرع

 امب باجعالاو انتموكح ىلع مالملا هيجوت اننابش ىلع ليلضتلل بجومالو

 تالا كيع

 ىلع 4 4م مها كلذ

 )ع قع

 ال نأ روطارمءالا درب ٠ نوءماسلا هزرحيلف ةحارصلا ىف ةءاغاذه

 ناو ئرخ الا ددالا قا رجب أم فرع الف اع 0 هتمأ 0 لعتشل

 اذهو . مهملا مالا ىهذا ايناملأ ةدحو تدجوأ ىتلا ثداوملاب ةبجسم ريصت

 تاراعلا رعطأ سرا الا مطقني راكفالا ىلع قيبضتلا

 نأ" 0 روطاريمالا ءارخ " مك 6 ىلا رضاحلا نمزلا

 نال ايس وربلا ةعاجشب صتتخا|م الا خيراتلا نم اوملعت ملاذا ريغنت مراكفأ

 ال ىكلو ليرطلاا ميْضامو ةعدقلا ايناملا ناسا ء ممل اداعبا كلذ يف

 قا ىلا دال كس رتلا نم روطاربمالا دارسم ىف ةببش ىقبت

 ادهلو دالبلا ةمدخ ىلع رداق ىوق لسن نم ىلدد الف دنلتا للا هاف

 هذه نأ يرمعلو « ةيلاعلا سرادملا ف ةييبرملا سرادملا ماظن لاخدا ىنبفي

 بسكو ةيقيقحلا ةايملا لاما ىلع ةرداق ةيناملالا ةيببشلا لمحي آل ةيرل

 قازيرالا ضرغلا لب لازنلل لح الو لاتلل سجومال ثيح ىمويلا اهشيع
 سل # مدل



 يب
 5 ةيناالا سرادلا يف يلعتل 5

 000 01 الاعألا ىلا كيو لاجرلا ىرب ىذلا وه ماظنلا تا
 0 : اذه ان رصعفف ةدددشلاق رتلا يلا سسانت ىتلا ةدارالا ةوق ميبف

 00١ ال ا د وسب ثيح ىناملالا ماظنلا ريغ اوملعت مل عو مهعازع ربكت

 مه ردو مهيد قاطأ عيسوتو مل وقع فيقثت 0 ىلا عا يرادلا ف

 ال00! فانس 3 ىلع ةمالا دعاست يتلا ةعفانلا لامعالا عيمج ىج لع

 منكلو ٠ مدقتلا فا حرا غاب ” ل ىنلا 0 هريغقيسل ىح هب 0

 7 لإ ةاحأق رظنلا نم ( ك1 الرع 1 نأ نوددرب

 ا نم ىرت الف ٠ انالُأ ناك ام الا ةرضاملا مالا ةكرح ىف الو ةيضالا

 ل0000 7 الو نيش وهو ايسوربلا خبرا اهندالا دلل هيظعلا دهشملا

 1 ا اك ىذلاال مفادملا "انا تايه لا د كا

 ىف ةياملالا ةمالا عج لعجب نأ ديرب روطاريمالا ق 0 .ةدارالاو ةيهلاو

 م نود ام ةدهاشم ق ممايح لوضمت نيذلا دنملا ءارّمف ضعب ةلاح

 ايف دتما فرمت ل نأ 00 ةهادأ ٠ ةداعسلا ل١ ماع كادي نولاني 0 أ ندقتعم

 كلذ ىوس ءىثث لك ابنع بجحت ناو عساغلا ملاعلا اذه نم 0 فرط
 ايدل هلال نا هيلا ىلا لانلعا اذه قمح ناكما ىف لصفلا كرتن اباو

 اناخأ 00 0و اندنع صقنلا | عضوم 0 ل

 ذك نارا 1 ةراتح اهمدقم ىفو مم ا ركل ناب فاعل اا

 ريغ انئانبا ىلا ذاوعاالا اده لقنن مث. ة هيوأسا رفلا 0 هلا انيدل ءىبث

 10 فاك ارثكأ نود نم همدمت يف نامزلا رارمتساب نرعاش

 نم ةدئافلا يقع روطاربمالا هيلا ريشي ىذلا حالصالا نا نذا 0



 17 0 نييئوسكسلا ز زياكنالامدقت رس 5

 ةهملا 0 هنادناف ٠ نع ثحبنلف ةيلمعلا ة 2 نم عفنلا 1 ةيملعلا ا ةهلا

 رطل نانا تيبهذل الارو دوصقملا لك رملا لائذ 5 هاراظاا

 ةلفيفحلا ىف هلك هيعس نم دصّميال هنا ظحول اذا اصوصخ ع جاردا

 نمو» هلوق ليلد كلذك 0 وأ ةيسايسلاةمفتلا ىلا رمال

 اننكلو انزرحأ ام ىلع ةظفاحملا قيرط نابشلا لسن نا ن الا انيلع بجاولا

 لا صارخ ةمآلا ىف نيح دنم دهاشأ انأ لب ةهجلا هذه نم امش لمعت ل

 « ”هنع ليما

 ىلع باغتلا وه ماظنلا كلذ نم روطاربمالا ضرغ نوكي اذه ىلعو

 تناك اذا الا, ايتيتحم ركع ال هينامإ نكشلو مان ىلا 007
 رو ةانحسما دب 7 أم ةناغ نادل كادت تيد هو ٠ اهدب 1 مراد

 0 ممرمأ أو 0 ةياعر تى هلبق نم "هتمأ هيلع ترح اميف ةدايزلا

 ايوا لولا ناش راك يعرب ةناغلا نودصٌمي اوناك

 هسفنب كلذ برج دقو اهتملك ءالعاو

 رابظا ىلع اوءمجأو هناطخ ىلع نيلرب ىف سرادملا لاجر ددن كلذل

 ىلع نوريتياوناكمهنا» اولاقو مييلا ةهجو ىذلا موللا نم مهئايتساو مهفسأ
 بواق ىف ةيناملالا ةدحولا ةبحم سرغ وه مهيلع بجاو سدقأ نا ماودلا

 ةرارثلا لها ةمواتمو 11 ءاظنلا ظل مدادعاو مهمذمالت

 روطاربمالا فارتعاب اعفتدجم لل ةّقيرطلا هذهن وك, ممو « دا فلاب ىعسينمو

 نكان ارند هروح ريام لاني ناو ٠ ايف ةدايزلاو اهزي ننال ليع ها رن ةطفقل

 تفعض ىف. دير امال ىمتام نيك لا ىدؤن اا ا



 مئانصلا نم مهشيع ليصح ىلع ممردق مدعففو سائلا نم طساوألا ةيلهأ
 ةارابمو جراما ىف راشتن الاو ةايحلا يف محا زبلا ةوق مهبف فعضتف ٠ ةرحلا

 ٠ ىناسنالا ممتحلا لاوحأ ىضتقم ةفرعم ىف مهتقبس ىتلا مالا نم مري

 ىتلا ىه امبيف مياعتلا قرط مهظنت روطاربمالا ديرب ىتلا س 1 نا مولعمو

 ىف سانلا نم ةقبطلا كلت ةيلهأ مدع امأ 0 طا والان نس
 ةلح نم مسانلا ءز ار ىف (راسناو: ) ويسوم هيا نهر دف ةماملالا ةمآلا

 حومط و هدالب حراخنوياملالا (١ ناوع تعا يي ةنش ) ىجامتج الارعل ١١

 0000 ا| لا ما نا نانآو ( ناغتسالا ىلا ةيروطازبمالا ةماوكملا

 ةرملا مئانصلا ىلع ةيبدالا فرآاو هيرادالاو ةءركسعلا فئاظولا نواضفي

 ف اضيأدب ز اذاف 1 )ابل دا رفالاو ةمالا | دقتست كل ىأ ةديفملا

 قال لا نا داذتشا مظع و كنضلا داز ةهلا هذه نم ةقيطلا كلن فءض

 نر هةر ندلا عيج ةشيعع لرد نا ةيادل الا ةيركتلللا هةر

 قيضنف ةيقيقملا بسكلا لئاسو نع ماظنلا كلذ ىهدسبأ نا دعب ابسرادم
 مه مث ٠ اهعورف تبعشت اعم ةموكحلا طاصمو ركاسعلا تانك“ مهنود

 فشلا مالا ةنس كلت ٠ اهيلا مهتبيخ نوبسنيو ابيلع موالاب اعبط نوءجرب

 كا لاو < نوياللا الا ايتموكح ا د

 روطاربمالل ن الا هتامالع ربظن ىذلا سوفنلا جرح

 كلل لو ىلا تامؤكملا ماظن داسف ىلع زاهر ربك ا مدت اميفو

 ٠ مهصئاصخ نم ىه يت | يتح نلامعألا عيج فدا 00 نع ةبابنلا ايف

 نمامو ٠ ةيبرتلا وه ةيوكاطا نود دا ةالاو ةمالا هب صتخم لمع م 2



 اهملعيس ةةيقح كلت . هوحولا ميج عبجج نم ةيقاعلا نال 0 هتلو ةرم

 دوش ةأس 7 ةاهفرع م روطاربمالا

 نم مدقتام أرق اذا ًاريثك برغتسي روطاربمالا نأ ىتيَش ىفو اذه

 0 دب 7 ىذلا ماظنلا ناب هداقتعا نم هنع ٍّ َ : هيلع وه امل ىمالك

 هو2 تهجنا ىذلا مدقتلا باب. ةياملالا ةمالل حت ىذلا وه سرادلا ىف

 .الو مانالا ليقتسع قيلي ىذلا ماظنلا وه هناو رصعلا اذه ىف مالا

 نءز ىف نحن » لاق هباطخ ماتخ اذبف هيلا هدنسا اميف ًاغلابم ”ىراقلا ىنبسح

 نم ناكدقو ٠ ديدج ديرف لابقتسسا ىفو ىرخأ ىلا ةلاح نم ىمالا لاقتنا
 نامزلا ىلقت ةفرعم ىلا اوقبسي نأ ماودلا ىلع ىفالسأ ةرصايقلا تايصوصخ

 هكرح هبجوت ىف ةبغر لكلا ةمدتم ىف اوضهنو ةلبثلا ثداوحلا اورصّسو

 ةديدحجلا راكفالا ريضم تفرع دق ناو . ديدحلا 1 ِ ةمالا

 قرع تلوح كلذل ”٠ مرصالا نرثلا اذه ابلا سمر ىلا ذليل

 ماظن لع ةنااملاالا هروشلا - ةينرب ” لامع ءءء تانأ اظنلا, ىلاغتشا 0 تاعف

 دوصقللا مدقتلا ىلا لصنل اهنم لوخدلا نمانل دبال (باوبأ اهمامأ تفي ديدج

 « اماع نيرشع دمب هيلا تارورضلا اننأجلأ مويلا كلذ لعفن مل اذا اننال

 ف ماعتلا فق ةاق رع كلم ناكل ادهم قطني نا تاشهدملا نمو

 ةيرتلا لع ىطشو ريف هقالسا ردنا قاويردلا مئاقولا ةفرعم دنع سرادملا

 هكا ةلمأ ن2 ةلم كا كا ميج لمحو مريملاهءاضق ةيقحلا ةيملعل

 بنطاو هر د نظنط ىدذلا ة هلا محازلا كلذ لامتحا ىلع ةرداق ريغ

 هيلع مالكلا ىف



 م ملل س رادللاو ماعلا 2
 بسس

 ايسوربلا دالب 1 رب لجر لئاقلا نال ةشهدلل بجومال هنا الع

 تلحق هنأ ا ىعف قرشأأ ماك 010 5 انامل نه ريغص مسق

 امو ٠ نييسايسلا حالطصا ىف ماك ىمظعلا ةيوابوروالا لودلا دادعىف

 اكو لجر ةبشأ ىف ىرخألا م الا ميج دمج الا ةريبكةمأ تراص

 :ةرخأتلا اد | رع ضعتم نأ 0 قا سلو دعا 0 هلا 1

 لهأ لازب الو 10 10 ممأ نم "لا

 نناثلا بيليف ) كلا ءايأ 0 كا 1 لل

 كتاوأ ماسجأ ا تدق لير الا ار ؛ارلا(زول)و

 مهتسايس توطناو مهتموكح تدابو اودابف ديدم نمز ن. ماخفلا كولما

 هنوجرب داماس ما نوعا نولازأل هلا 2-7

 م00 0118 تازلاو لبقتنملا ىلع رئاد ثحبلا نأ

 ل يلوتست ىتا مالا عم ةسفانملاو جراخلا ف راششالا ىلع ةين املالا ةمالا

 اهئانبأ ةيبرت ىف مالا كلت امانختا ىتلا ةقيرطلا فرمذ نأ ديفلا نمف ايندلا

 ىلع دالبلا ميم ىف ةيحجرالا امل نوكت ىتح ليما برملا اذهل هدادعاو

 نامت نليسلا نا ءارملا ضرتسو اه

 ارق 1 كلا دحا لع لخد دا روطسلا هذه بتك ا انأ منيو

 هشيع سسكو ةأي 1١ ىف وح ازنلا نم ةنكم ة هر كانا درناو كندر

 ردا وهو ةموكملا امم ىدحا ىف اتظوم 00

 مك ال ةحبمص ةدارا ةلمج ةير هنن 0 نأ دير لآ هما او ندع

 "ليتل الو راسنا لك اهسحتسي ىتلا ةبب رثلا ىهو ٠ روطاربمالا ديرب



 /5 نين ونلكللا زيلكنالا مدقت

 4 هم هاذا سراد 0 06 ددع ا اظن ىلع 0 هياغلا 2 فاكر لياملا الإ

 هصيخلت ةدئافلا نمت 0 هتحفصتاماف ٠ ىلاهمدق ىذلاوهو اممدحاو هبحتاف

 اهم قاعتملا هسردملا نع ىسفنب هتملع اع كلذ ىانيعتسم ءارقلا

 ىف قازترالا قرط نابشلا ميلعتل اهبحاص اهأ "ا ةءزيلكتالا ةسردملا

 ممالل تدبم ىلا ةيعار زلا لامعالا كلن ءارجا نم نكسملاو مدالب ريغ

 لضف# اهتامجو اًميشف اعيش ىلاعلا ىلع ءاليتسالا 1 ةيودكسلا ةيزيلكلالا

 ميلعتلا ىف جست ال. اهلا الا روظاربمالا!ض رغاوفاو تاو . عار 07

 هلا ودا لك

 نيلوق اهاوأ ىف 'ىراقلا ملاطي ةرينص ةلاسر وبف روكذملا ماظنل 0

 رظنلاب ناداه ةضالاعت وهوا( كارو اءاع دا نيكد

 كاوا ايوا مجناوه راعتسالا نا ةرضاحلا مءالالا و

 ةجاحدادز:»وهو (رتسوف) نءىناثلاو «ةَءدَتلاةينغلا ومالا نئازخ ىف ةرخدملا

 « ريقفلاو ىنغلا نيب كلذ ىف قرف الو موب لك ةرجبلا ىلا سانلا

 ف م ءاصعااف « ميدلت ةسردملا "نم ضرغلا نأ هنم نيبتبو

 تيعلإ الو .٠ ةيصوصخ ةيبرت ىلا نوجاتح نيذلا نابشال ىرخالا سرادملا

 1 ىجبخي م ةيلح ةيبرت ىف مودعلا ىلع ةيزيلكت الا سرادملا ىف ةيبرتلا نا انع

 نم ةءاتلاا وه نوط ؤيمالا كاطخ نت ما م محازتلا ناو

 اطلس ع ع ميجو ةبردلا اس ا . ةيرتلا كلت
 لع نومدعب, الف ليمتسأا ىف ةدمالتلا هيل "كين ٠ ىلع اهطساو نوفي

 ةسردملا ىجر ختم نم ًاريثكة ييرتلا كلت تداذأ دقو ٠ نوملاع هب ممو الا 0



 ةلاسرلا عضا 9 6 0 3 دالبلا ىف مهقزر 7 0 كانو

 فررلا ىف ةدو> وم ىهو ٠ ةدئافلل امم امان مسرب هللا ةللوذللا مقوم

 اال 1 نيج نأ لول :لصاملا ليصحت ليبق نم كلذ ركذ ناكو

 عفت سم لع اق هوان و ةليجلا سا هيد طسو ىف 0ك 3 واسئرفلا

 ليشاعنالا املا نم دتعو ةبح نم راكم لا رحبلا هن طبح

 لمحتو راعتسالاو ةرجبلا ىلع ةذمالتلا نادتومي ناطرش ناذهو ٠ عرزنم

 مسقنم لوسلا كلذو ٠ ةيناملالا ندملاب سرادلا ىف مهعجج نم نيك اناا

 فالتخا ىلع تاعورزألا عيجج سرغو ةعارزلاق رام ةيرجتل اليبست ءا نا

 ٠ ةيلزنما رويطلا ةيبرت ناكف ٠ نابلالا مسق مث ٠ ةبزعلا مسق اذهف ابعا 3

 ىنب مهيد ىلع ةذمالتلا ظفاحب ىكلو . اهريغو بك ارملا نزاخنو ٠ لماعملاف

 هسردمللا نم ةبرقم ىلع نادبعم مذ

 لاغتشا ال هناو ةضحم ةيلمع ةسردملا نا ىلع لديف مماعتلا عوضوم اما

 ةيلمعلا فراعأا عيمجم ةدمالتلا ميلست ىلانوف رصنم مث لب ةسايسلاب اهءاحصال

 لمعلا ىلع معلا قيبطتل صصخم ةسردملا ىف ناكم مظعأ ناو ٠ اهيلا ججاتحت يتلا

 نال ارولا ةيفلملا .انتسج ىف لاصاح وه م طل

 ةسردملا ىدلو لامعالا نم ةذمالتلا هل لغتشي ام حرش وه مولعلا سيردت

 0 لمت مأ ناو ٠ رامتسالا قرط مبلعتل مئانصلاو ةعارزلا دعا

 . اماهنالا نم عدنعو اههلامعأ عيبج مهسفنأب ةدمالتلا ىلأب كاردل ١ ةعاررا

 غلبت ايد كانفاو ٠ ممم لاحلو لك ة ةوق فرع اهلامعتسابو ٠ هعنص نك

 ابسانجاب رضحلاو عاونالا ةفلتخلا هك اوفا اهيف عر علوم رتم فلا نيرا



 و نين وسكسلا زيلكن الا مدت ارش

 مو 0 ناكماللا هيلا لصي ام ردع عرزا ءائال براحتلا الم دهاشلو

 ىصوضخ ءانتعا

 ىو ةلاع ا ام اهملا كلت فلا دا لاتعلس |ايشاو عمشلاو لسعلا

 همر ذا وعسل ف دئاوفلان .٠ هق اللحنلا هسرتب

 نك ةيفيك ةذمالتلا لا راحش لإ عاونأ هيف سرغلا مق 500

 ا طيتسا ديرب نأ مزال لمع وهو اهيرب قرطو

 كنا رهعتسمملا دا ف اناراو تحل ةفايملا هيب رش امملع كبارم 3 هنأ 2 مهو

 أرهمو 0 لو عيس مثدنعف ٠ ىنا 1 3 53 را قى هدا 0 0

 نم عاوا 7 تار فتسلا ف ذا للملا نم أبلكو عاو اللا نسحا نم

 عون للك ةدئافو اهعئايط ةدمالتلا ملا ويطلاو رب زئلخاو ملا ”

 نيفاكملا عماهلامعتسا عيونتو املاوح ا راتخا قةنسلا لول نر

 ردح (لك ليعلاو . عون دوجحا نم 5 رهن كود نبللا لمعم فو ٠ اهتمدخم

 نيدالبلا كريه ل 0 نيللا 0 هقيرط عاوأ هش دهاش زرط

 نوع و . لمعلا لع ةتيظت ملعلا ولتيو ٠ هتيشام ضن رمل هريغ لإ 200

 ايناملأ روطاربما لثم ةجاح ىف اون وك« ل ناو ليلا بوكر ىف موب لك أتقو

 دمت ةشارط نينا ايبا ةديدل ا داللا لو سا ل ا
 0 0 الا هةحاسل نو لع ثقو ممل كلذك ةعساولا ةلةلملا ْ

 ١ كا ماملو :اهعةلضفلا هايملافرصو امرو اهحالصاق رطو اهيزاوم

 لماعم ةسردملا تذخناف ةيداعلا مئانصلا ضعن نوملعت كلذ قوف ما ريدحاو
 هاد ة.ء اص
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 ا«حالصاو ابلك ةعارزلا تالآ منصت هيفو ديدملا 0 ةيأن 1 . ةدع

 اهحالصاو تابرملا منصو ةراجتلا لمعم كاذو ٠ لويملا قيبطتو !منم دسف

 عذاربلا لمعم كلذو ٠ هنم توببلاو نك اسما ةماقاو شحلا ةعان_صو

 ةحابسلاو رحبلا ىف موعلان وملعت, مك كلذ لك نوملعت ةذمالتلاو ٠ جورسلاو

 ريمغغو سماورلا ذاكاو ةعاقلا رطانقلا عنصو ةحالملاو فيدحتلاو ا ف

 ميلعل ديا را ظفحن طونم لحاوسلا رفخ لاح ارسل ف

 نم نيلبخلا فرط نيب ن وعمج فك يلمإ ملا ه0 > اهم قلعت ام ةدمالتاا

 ع ممافتتلا : كا لدب 1 ناببلا اده ىل نإ :دقلاو . (مهودففت نأ نود

 0 ال هنأ هفيرعلو "ثا لك هميلعتن ممل رانتعاو الم كار انما دا هجاتح ام

 دسم ريغ

 ى هيلا جاتحمام ردق لع نطلا؛نف نم .افرط اوف رعن نا مهملع ب بجلو

 ار ا الو (ناع ناسا) كرش ةفورمملا ةلاقنلا تايفلختسملا

 فيزللا فقونو عولخلا دربو ضوضرلاو روسكملا وضعلا طلرب فيكو

 ىتح ةيدايتعالا ضراوءا نم كلذ ريغو قورملا لاعتو حورملا دمضتو
 ممريغ ةحلاعمو موسقتأ ضيرمتب لع ءالع ا

 ةهيعار 111 نال نم هانم , ام حرش ىف ةسردلا يحاص عسو ١ دقلو

 قذولمعي كو ةلر ا ضرغلا انو اف مهملا لغاشل 0

 ىلع مالكلا لج كلذل ٠ حاصلا ا ا ا ير ا 7 جراملا

 حرش نع ةرابع انمدق اكن ا ساو ةناركلل ردا ا || مسقلا

 نشا نيتعاسالاهدحو معلا نوبلطي الف . لامع 3 نم ةد.ءالتلا هه لغتشيام



 اهارملممو همر اا رظا عنب 6 0 1 0 او ) مويلا ىف

 تأباغلا نفو تانايثلاو نداعملاو ضرالا تاةبط 0 هعارزلا لع ىف و ورد

 كيك مما مث ٠ كلذ ريو ىرطيبلا بطلاو ةرامعلاو ةحاسلاو
 هتف رم مهام كارلا تاموكحا نمد اا

 ةسردملاىنابملثمت ةروصنيرشعو اسم ةساركلار خا ىف ملاطملا دجيو

 انك مدع ىلع فم الواو الامان ها امف نولغتشي ةبلطلاو

 ةسردملا كلتب نولمعي ممو ةبلطلا كئلوأ ةروص نالباتكلا اذه ىف اهات نم

 قيقملا لمعلا ىلا ةلايم مادقاو ةمه تاذ ةمأ نم مهناب اروعش سفنلا ىف قلت
 دج لمع ىف دج لمعت ىهف ٠ ءانعلا ىش الف فعاتلا لامحا تدوعت دق

 هللا دهاةسف لع الا هيف نان الا

 ءارتفلا نم اوسيل مهنا نابشلا كئلوأ ةدهاشم نم ةدئافلا ديزي امو

 ءاج م مهنكلو ٠ رقفلا مفاد ةرجبلا ىلا | وأجتلاف مايالا مهتظفل دق نيذلا

 اسوم لوعا ىملا هر وة 3 ا ل

 ةرجأ نا ىلع ٠ مبنم حالصالا لاخدا اينأملا روطاربما ديرب نيذلا سانلا

 كلن رةنوسخ وناتئامونافلا اهمال كلذ تابثا ىف ةيفاك ةسردلا كلل ف ميلعتلا

 لا كام نايس ناار ا عبس بلاطلا غل نأ ىلا ةنسلا ىف

 ٠ كلذ نع دازام ىلا كنرف نوسحخو ةئامو فال هلالثو هل 0

 ءانعالو سمن الب مدل, ىف قزرلا اوبلطب اقناع هلا كئاوأ ةردق قاناك 5

 دكلا ىضنقي ام هيلع اولضف لب شيعلا اذه لثم مهسفنال اوضرب مل مهلا ريغ
 نارا ور الا مهسشأب اوح وظف كاعصلا ةيلانما ىلا ودك
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 ىمقالا دابلا

 مبسفلأ ىلع نودمتمي امنا نابشلا كئلوأ نا ىلع لدب قدلم ةلاسرللو
 زئاوملا ميزو: ةلفح اورضح نيذلا مولا ا اع ىو ماوس تود

 ةيصخشلا معبلا ا ا ا ل ىلا ردم كلت ةيضاللا هنسلا ف

 1 11 ةكاوأ لمح دقو ٠ ةءزيلكت الا تاثشنللا قم نامل

 ظ 13 رار طاب اواعبعا نيدلا نم م مث كا م 1 كة

 نما كايشلل ا مهبطخ ىف ”ىراقلا دجنو ٠ نا ل 1 نالغتشاا

 مهوب اهتيلاغم بوجو ىلا مل اهبفتو اهلع نومداق مث ىتلا تابوعصلا

 هنا ليا ةلطلا .كقاوأ مه نم ىنثب ال اذه محلوق نا بررغلا نمو ةيناذلا

 6م ءايوقالا ةعزع ريث ةيوعصلا روصن نال كلذ ٠ ةريغلا حور مف ديزي

 يلع ب اع بحي ىتأي ام مهلا « درفست و نك 9 دروالا مالك نمو ءافعضلاة مه طيب

 هع ككاو 0 "الام اتا ن 000 ناف كسفأ لع اوس نأ

 اور ل يصل مامأ يماز ءلحتت الذ ع تنامو ؟ءرز كله اعرو

 . « مترسكلام ضاوعت ىف اومساو ثداوملا كلت اوبلاغو عاجشلا موق اك

 مون عومجا ه منرتتديشن لوقلا اذه- ىناكو ٠ ةايخلا ىف م تارزتلا نع انجب كلذ

 ريسلا لاقو ٠ ايسوربلا متفك ال ماعلا حاتتفا الي ب فيعألا موقت

 ف نود 0 ايروتكيف ةرمعت سم ىف ماعلا ل ليكولا دوا ىو ماه

 0 كف . ىتاطيربلا علا اهدلع قف ا امر 1 ظ

 ا 07270 ىلا وأ ةراحلا ايي رفأ ىحاون ىلا ةدرالا 3 1

 : ماع فلآ ذنم حابرلا فِطا وعو ل را ىذلا معلا د نو 0



 ا نيينوسكسلا زيلكنالامدقت رس

 نء متدرأام اونييتو ٠ اهءابتا ؟يلع بجي ىتلا ةطحلا اوهقفاف . 3 وب مويلاو

 اوددرب الوافورغم الييس كلذ ىف ؟س ١1 امف عورشلا لبق لامعالا

 نا األ 0 لايك دجو مادقا ىروذ نات م كسمأ ىف

 باودالا ةحوتفم ابلكة ريثكت ارمعتسم همامأوةجاحلاهب دعت ايزياكتا اباش

 0 اهم دف كلم انش ن م ٠ هيلع أهف ها ل هيلا

 7 ا ايازملا اكل تا ترفاسنأ موبنم ًاماع

 ىلا هداك 0 الو ةينفلا لئاسملاب ىل ةربخال لاما ليلق ًابرغ

 ةرمعتسملا كلن ىف لوالا مرد ةبر ىلا تلصو دق كلذ م امدصق

 «اهمف مير شتلا ةطلس لعتارم تو

 هةر الاخ لعام ميلمتلا كلذ كاةءراتلا رد

 محازعلا كلذل دادمجا تالا هم لع رمل ماعوه لب ةدحاو

 كا وه جراما ىف رشنني ىذلا نأ ملعو ٠ ةمحلا ىف

 نيفسلاالا ملعو ٠ ينبغ م لاوحالا هماما تاجب . ةلامفلا ةءوقلا ةيبرتلا

 ةيرلا ال ةنوسكسلا ةنراالا#ةيزربلا هتاواإل راتخلا)

 كئاغلا شيعي نأ نأ 0 ْ ءابألا قراوط مهم ًاردي نادار ارا 10

 وهو اهانحرشىتلا ةيبرعلا كالت برب ىذلا رابجلا لجرلا كلذ ناجي ىناملالا

 ةموكحملا ديحمت 3 اق املمت ةيناملالا سرادملا ىدحا ىف تلت امنا

 الا ضرالا انا نم ٍفرغي الق ة دايسورلا ةيدنجلاو 4نايسورلا ظ

 0 ا 5 حيراتوأ ايسورلا الاخير اتلا نم الو .ايسوربلا

 ةرهلا لامعالا ةلوازم نوكت فيك لو ٠ اهنع هءاجتحال ةيجراخلا ايندلا ةلاح



 ةيزيلجحتالا نترادلا 2 0 7

 دقوا ىرافلا ايم .أ كب ىناك ىداقالا ىدحا 0 0 د 0 قلا م

 همالا ىلع ةديدجلا أيدلا ةلاح هب تضق يذلا ليةتسملل ادعانيلجرلا ى تف نع

 صئاصخ نم دعت ل ىلا ةميظعلا لابعالا ىف ةمحل اذ نر انعاو ةعدقلا

 ىنإثلا سلو ٠ كللم قى ا ٠م 1ك اقنع ماظن كل تس دق أه

 - ىف ويرط أ نا ىلا نطفي 1 ميظعلا تلللا للقلاو ١ دارفالا ضقت لا

 000000 011121 نأ وه اما ىتاذلا لمعلا ىلع ابضيرحنو ةمالا عيجشن

 لا را لح ىلا كبح ئىبدي هي ديعتلا
 د لطه حج خخ هي وهل ب

 ٠ / ل ٠

 / ل
 0000 ذر ةيريلجمالا سرادملاب ميلعتلا ماظن ناك اذا اهف

 0 الا ةلعاملا ضيخلت اندرأ و

 ف دادترالا لع ارداق . رلا ريصلا دل للا 3 راك و ماعلا ف ةديدجلا نا

 ةدلا © يرام الايعتسا لع نبا انا دا داتعا يتلا ةعدملا اتاسولا نادل

 يذلا زينتلا هيف مي نمز ىلا نو اما انشا ىف يشك لو: دا ررملاب ةقايوتالاو

 رعشن ىذلا جرملا سيلو ءاّقش وأ ا ةدامس هيف ناكءاوس هتاراشا انل اودبت

 اهدبع مداقت ةّميررط ىلع ةسسؤلا انتييرت لئاسو نيب صقانتلا نم الا امنا ه

 نوحلصل ال "كار 0 ةلااد اناف : ةديدملا ةانللا فورظ هضتقتام ناو



 6 نين 'ودكسلا زيجنالا | مدقتر

 . ةيبرتلا كلت م 0 دعما نمر" 0 2[

 نا موسُف ل ظلال 500 ءارقلا ناك نا ئردا تار

 ىأرو عامجالا 0 سرد لجر ٠ نالجر ىن 0 ىرس ' ىف هب ىعاش

 كاما تح جر لو هند رب ةرثاد ف سبح لجرو ٠ هلمف بام

 1 و القع ىاناو لرالا لع ىضتفم لمعلا ىلع رداق ريغ وبف ةيضام

 ةمحلا ىتومت ىتلا ةيلالقتسالا ةيبرتلا ماظن ىف تلخد 0 نك . شلل

 طغضت ىلا ةيلاكتالا هيب رتلا ماظن ى هيلع 0 ىمسج لظو ةيئاذلا

 فرا سعصلا نم نا » ريهشلا ( لجريف ) لوق ائيلع زاح انه نمو .هبلع

 0 ناسف مالا نال كلذ . « ىلوالا هتيرت نع ناسنالا لوحتي

 وأ ةئيملا ىلغ دابتعالا ىللااهندارفأ ليمانع ةراع وهو لولا ل
 ربك أو ٠ مهسفنأ ىلعال اهريغو ةموكحو ةليبقو ةريشعو ةلئاع نم بزملا

 ىأ ةللتسسالا ادن ل سر نماقو و ا ممالا كلت لاعي

 ممالا ىه اهبف لاثم مظعأو ٠ ةيعملا ىلعال هسفن ىلع دمتعي اهنم درف لك نا

 ةينوسكسلا ةءزيلكنالا

 نيل هللا نيمو ىذلا نافع ب ا ابعص راصأم نا الإ

 0 نوير محالا دانك نوار الل تا رظنلاب كادت

 طاش ىلع ةماقالاب انيلع «ح دق ذاو ٠ رححلا ىف 0 رغصلا ىف مهاعتلاو
 لامعالا ربك أ وه كلذ :.ةوربعي يك ةدعاسملا دب مهيلا د نأ سو

 . هيلع بجاو لوأ لمهأ دقف هلمفي مل نف تاقوالا هذه ىف ءاآب الل رظنلا

 هادا ىلع ةينلا تدّقع دقق انأ امأ ٠ هنانبأ ىف هلاها لع فاعي نادم الو



 دال ةريخالا .ةرلا ىدو>و ةصرف ت 1 اديكشو نال ةنيسللا

 00 ” كلما ايتهح نم كانه ةبازرتلا لااوللا تريتخاو زيلكن الا

 نو م-بملعل نيواسن رفلا تالئاع 1 قارخا ىلع ىرابتخ جا ةحّش

 ىدافأ مك هنم

 نا م ماودلا لع ممابش ةسر حالصا ىف انم نيا دبتج

 حاجنلاو انتر“ نم رثك ١ ا ب زيلكنالا ةيبرتلا

 ردقأو ةمهربك أ الاجر مريف ىرت كلذل ٠ اندنعحاحنلا نمرثك أ مدنع اهيف

 رصعلا تانلقت عم ىنمتلا ف انيلع نومدفتم مهو مهسفن | ىلع دامعالا ىف

 ىخذتمل ىهو ٠ هيضتمت فسأل تبوح وانم 0 ا لو رعءشيف ةدبإ دكا

 بعاتم تبعص ايهم وهسفن أب قازترالا ىلع نيرداق نابش ةيبرت صوصملاا ىلع

 ةعزعو لمع ووذ لاجر مهنم ناك اذه لجأ نمو ٠ اهفورظ تعوننو ةايحلا

 وهو باتكلا ىف هوماءتام الا ةايملا نم نوفرمبال نودأوأ نوفظوم ال

 ةقفاوملا لك قفاو امافزيلكن الا اهبلطي ىتلا ةر كاع ريس) ”ىش مقاولا ىف

 لاحرلا يه ةرمثلا كلتو ٠ اذه ان رَصَع ىف ةيعامجالا تابلقتلا فورظ

 يف نيملعلا دحأ نيبو نب ( جربمدا ) ىف مون تاذ ثيدحلا راد

 كالعل لج 11 + ادع » ىللاَمف | راما ف ميلعتلا ىلع ( هب دن ود) ةسردم

 هيلخاد.ف ةسردم سسؤم وهو ( جلتيم ديم وص ) ةيلردما ق هنم دفتسا

 مويلا ف تشهددا دقو ( ىدبر لسيس ) روتك دلا هعماو اهرددمو دالبلا

 از مه 0017 نطل او( سرادملا راطنب ىدبمف .اانضعم انفؤالل امل ىاثلا

 ءادرلا نواضفنيو . ةنك ادلا ناولالا نوراتخحو مهسابل نوقمني : اصوصخ



 / 3 نيينوسكسلازياكن 00

 م,ثيدح ىف 0 نامه 7 لوشع ٠ 8 نأ د ديري هيحور

 مهنم تغلب دقو ٠ مهلو نابشلا لّمع ةيبرتب قيلت ىتلا لمعاو دضارقلا

 لك د ىدب عا 6 دل لحرلا تد-جو كك اهابتنم ةفن الا

 ةماثلا لياوط ةفاعلا لاعالا لوا نحر هشااورف .مراا كد

 ىختقت ىتلا لامعالا ميج قفاوب بيك رن ٠ تالضعلا ىوق . مسجلا 2

 مئاس هب 5( ةتاكملا كالت قفاو ا 0 نيللاو كرطا» هعرس

 ىف نوللا ىدامر خوملا نم ةريسغص ) ةردس ) ار ىسرادلسا يلا

 ءانحو ةزك الا تح نتي الل وطانا شو - ةاريضق ليوارس مث . مازح اهطسو

 قل هسردلملا لثع هيه ل اي هتهصو دقو ه ريعص ةسونلق 3 لعو 58 ٠

 ماملان لمعلا لاثم لجرلاف . ءارقلل اهلاح حرشأس

 كان ءاضعأ ةهزنل ةصصنخلا تانرملا ىدحا ىف ( ىدبر ) روتكدلا عم
 لا َك 0 راش نم ا م قيرطلا ةفاسم ى

 كك هلأ امو 5 كناري اع نانو 4كنع للك 0 لع ىنيجو ابماظنو

 مم الاجر ىبري هناف ةءرصملا ةايملا فورظل اًفاوم دعب مل ىلاملا مياعتل نأ )

 اريبك انس نواتمي اهابنش رثكا أو «رضاقلا نما ىلا

 هنايح 8 مرنم ريسلا نك 0 نأو ةردجلا كتاحللا سرد 8 مهتقو

 تاذالا ٍلمت ىف لايملك اورع نأ نوداك( كلذ نم سكملا ىلعو ٠ اليلق الا
 هتف رعم بجلام مسيمج مان لهج ىلع نوضمي مث ٠ ةيعيبطلا مولعلاو ةيرصعلا



 1 14 الا سرادملا ىف ملعتلا /اا؟

 ةئملا 8 اييعفنم لع فوقولاو ءاش ةاجاإ 1 ديرأ ةفيضحلا ة خلا 8

 0 0 ط حالبصا تح م حالصالا لا انياعلا جات ك كلا ةيعامجالا

 حالصالا تأ ريغ ٠ سردلا ىف طارفالاك لصاح لمعلا ىف طارفالا ناف

 "1ك دخت ىلا ةيلكلا سرادملا ريثأت ىلا انسرادم عوبضمل بعص

 تا م 1 انش نم هك ريغ ةيلكلا سرادلا كالتو : اد

 000000 لسمو اهراظأ سؤر قوف موح ايف الماع ناك. ةعدقلا

 ةوفلا نم ةوق دشأ ىو 0 تاسلا دئاوعلاو ةهعدملا ديلامتلا ا

 نا ميلعتلا اذهاربفلت نأ رد ينأت نيليح 1 هتلأس الو 0

 ةدحاو ة ةيسل لع ةمانشالا ناكل 0 ةيبرب الا 0و وه انضرغ نأ

 لا نول لع ارد و يح الماك الحر لفطلا ريصل نأ 6-3 ذإ

 يا ا وركلال نأ ئجيبط كلذل ٠ ةايملا نم دوصقلا ضرفلا

 1 م لب : تأ مكلاب ال يملا لااطلا هيف رد محلا

 9 ناكمدلا رادم أقع محو ع ( فلا ةعيبط ناو لفطلا نيب ترعب

 0 1 نأ 0 دا لمعلا م بحطصي, ل ١ ليما

 هل ليخال ةامحلا ف باغلا مرحلا | ىتح جرا اانا ىف ذ امبمزالت كيرلا

 ىردي,ال ةريح يف مييصنال ىتحو 0 0 م ديدج ملاع ىف لخدب هلأ

 وه ل ةدامللا نع ًادر المع 0 نارا نال كلذ لامعاللا ةليق ا

 ةيداملا هيوقو هتداراو هتمع ةيبرتلا مت ا كا مسجلا همزالي لمع

 هم دح ُّق ىذانر ( 1 كلا لعوأ انكو ( هناكرح ف هتهخو هب وديلا هنرابمو

 اماع هيلع ل / لا ريغ . ةتسردم م هدرصق ىذلا ضارعلاب اماملا تدوزا



 / نين وليكلللا زياكن الا مدقترس

 . ةعاسم هابل مم و ى ةبلطلا لغتشي 8 نيب نأ هنم تبلط كلذ

 كنت ماظن نافل ردا دا حضو هناي تيعوو هءاوجتز رخآ انك

 (نيلمرفنود ) ةسينك ىلا ريسملاانب ىهتنا مث . دعب امف هرك ذأسو ةسردللا
 ىرتها) يسوم اهعسأ ىاشلا واتت نسوا دا لس نار

 عامس ىلع نييظاوملا نمو (ي ا انك دارت 0 م

 اق او رس كنلع مهلا هدنع مهقأ نا: ل بغر دقو نييس ثالث دنع [شرد

 ةسردم ن ءاعش ف رد, لاكأ ماذا هتلالذ ٠ احا د ناالا مون ىطخ ءاملا

 دعل املا لولا هنبا لسريس هنأو أاهراز هنا ا (ىدر ) )وتقل

 0 لب امرايزنإ فتكي مل هناو ةنس ةرشغ تالثن الا هر و

 كءامدتا لع ارسأناابف تل ربلعت نع ممر ماس نيريثك لا

 مر مهلئاسر ىلا مدق مث ٠ اهدئاوفو

 زبزعلا ىديس

 الد ها ناكو (ملوصتوا) ةسردم ىف ًانينو لسا 50

 كرخ الار سرادملا فهلا ا 0 ايف هلقعادادزا دقؤ ١ ةللش هةر

 انآ ةيلمل ةحتن نم ادخ تررلسو وع اخ [ضا عرعر و

 ةعارط نا ىدنعاو 0 . لالّةتسالا ىوق لجرف ( ىدبر ) روتكدلا

 انها لا ليعو احن ىنبا ناكو ٠ ةديج اٌتدايمو ةسردملا كلت ىف مايك

 ىدافتعاق و. ل 0 نم ةلماك ىهو ٠ هلثم ةدمالتلا عيمج نا نار ظ

 ؟لجي ةعرتل ين ا ا
 ْ ره باغكر اذهل



 ةب زيلكن الا سرادملا ىف مملعتلا /

 7 نقلا د

 ا 0 دعا ) / وصل وأ ) ةسردع قاعتلا ؟ت:رضح باطل در

 متلأسام ىلع مكتاجاب
 |خنم انءاجو ٠ اهيف ادج امه تنسح دق نادلو ( ملوصتوا ) ىفانل

 70000117 اأو ودهم تضقنا ىلوالا ربشألا ةثالثلا ناب انربخت باطخ
 ةدمالتلا لعتو ٠ ةشيمملا ىف ةحصلا طورش اهيف ترفو دقو . ءانهلاو

 ةيبرتلانا ىرأو ٠ مان لالقتسا ىلع اونوكي ناو . مهسفنأ مهتاجاح ةءافك

 نيملعملا نيبو ءانتعاب نوبختن ةذمالتلا ناو ٠ ةعيفر ةسردملا كلنا ىف ةيدالا

 ديعلا ةحسف اندنع ماقأ 0 نا قفتاو ٠ تالماعملا ىف ةماث ةءرح ةبلطلاو

 مهدنأس 4 0 ٌوُهَو ٠ ناعما نيد ةفءاكتلا مدع نم انشهدداف

 هنآ الا رخأتف يانلا 3 مياعتلا فاير امم 0 نا مد دقو

 نال الاقل رك ١ نانمالاراصو لبق ىذ نم ربك | ظقتت وذ

 ةيصخشلا ةيئانالا ةيبرتل حيسف

 "اللا 0 ا كاوللملا لك طق صوصخ قيد ملم اهيف سلو
 كايا ةقرالا ةنينك ىلا ةدمالتلا بهذن كلذ الخامو

 ان 0307 لآ افزع قو مدعم نا مماهدب اندالوأ حابربو ةعامجلا

 لل ول ريغ لازال هيكل ةسودملا كلن ىف ثلاثا

 نم ناطق اذه و

 ريزعلا 0

 (ملوصتو ]5 ( ةسردم ىلع 0 ّ حايت را لك 20007 بيجا



 /به نيينوسكسلازباكن الام دقترس

 2 دب 0 ارك دعب وهو هيض ص 0 ةنس ذنم اهف ىجأ نال

 الا ار وسلا ىسردملا ميلعتلا ممل هو ٠ اهماظن نم ةسردملا ن نأش مف رع

 ءامها امو ٠ ممايح فاناشلا دفاع 0 تل أيا

 طخ [نلادح د ةعوتتم ةديح ان يطأو قالخالا ةيرتو ةحصلاب مظع

 ةباغب اهماعي ماظنلا ىف تركذ يتلا 'ىدابملاو ٠ سرادملا ىف ةداع مدقت يبا

 ىلا ىصوصخ ليم وذ . مادقالاو لّقعلاب زاتما لجر ماكحالاو طبضلا

 لع 0 لكلا لك“ ىتتعي كلدلر و ار قل اجبلط دادعاما ؟ قاكلا ةنرت

 نم هيدهاش ىرارتل تع نااراغ نيمو ىوس اهف ثكما و هر دح

 كلعاو ا ماووتلا ميلعل مدع ىلا اصقن أبسف 0 / و . ةيضارلا ةشدعملا

 اهوشردمو ةخارلا لئاسو هيف تلك دفا سصف ا رم نا

 ىوذ نم مراتخم « ىدر» وراك لا ندا ماحلا رلملاو فرظلا نم بناج ىلع

 ريثكو ةذمالتلا ىف ريخلا بح اوي ىكل ةلماكلا لئاضفلاو ةلضافلا قالخالا

 ما قيسولا نقف نورا
 « جدرفري » ويسوم ةئداخ نم ىظح تذخأو لئاسرلاهذهتأرقاملف
 لا تلصضو ال كبلاو لوسفنبا نم الا رات 2

 امه ةنسرب وسلا ىديرد»ر وتكدلا ةبسرالم تن دنافا

 لقح طسو ءالخلا ىف ةعقاو ىهو «ريزيربد» ميلقا نم « موصأ ونأ» ةنيدع

 ا عمو ة ريبك ندم املوح سيلواهف ةيرتلا لئاسو مظعأ ممول ىلا

 لع.ةشردماشنأ «لدابدا ول سوم وهوا م نير سا

 نيبو « لادم » ةنيدم ىف 4 0 0 ميقا ا رتاج بونج ىف اهلاثم



 هب رياك ال سرا ف ملا م

 « نات ا هلا ودع تحن ( تالحلا ةلع» ىف ترشن ةلاثم 0 ىدد

 نا فايمأو نيتسردملا نيتاه اهبحأ صامف فرصصو ( لادم »و ( موصل ول 0

 0 لادي ترا لآ تيوتا دنو هيلع اناوتحا ام لثك 1 وص فصولا

 أمف لامعالا هر و مهاعتلا ماظن ىسنب تدهاشو

 5 ريثكلا 8 كلا انسرادم نيبو نيتسردملا نيتأاه نيب هيش نم سمل

 زيلكنالا توبب نم نييولخ نيتي *ىث ام هيشإ ه2 رهاوظلا "نع درك

 2000001171101 اهبلعو ةيعاتصلا ال ةيقيقحلا ةايحلاب ناسنالا امبف رمش
 اا ءارللا (هفنتك .نوحسلا رايدوأ ةيركسلا تانك رهاظ

 هل ا ل ال .٠ ةلاملا الا ني ةروصملاةقيضلا ناعرلا ال ةزيضلتاو

 ىضتقي بجوم نم سيل ذإ ذيذل كانه مالا نآب ًاروعش ناسن الا ىف ثدحت

 000001 0101 نكح اذاف ١ لقت نفخ ءان ىف ةسردلا نوكن نأ

 لوب« جب رظنم تاذ ةفرص ةيلئاع لك الا ةفرتف مقاولا هروعش قباط

 ك0 ل طال شاملا ةشور فما ادئامو ةفيطل اهتنا

 مفاناا 5 2 ءازتعالا ىلع لدي مم 5-5 رو نان و روصو ( واس ١ ترط

 نم هل نيش انسرادم ىف ةحببقلا ماعطلا رانعنيو اهنم لب اهي نمو ٠ لوبقللاو

 نيتسردملا ىف ميمتلا ةّميرطنب قرفلا اهدحو ةنراثملا هذه
 ةسردملا رظانو نيملعملا كارتشا الوبقو انس روءشلا اذه ددزب اممو

 هذهمو ةدحاو ةلئاع اميج هدا ةدئاملا ىلع ةبلطلا مم هتانبو هتجوزو

 ملاع ىلا لقتني مل هنال ةيقيقْلا ةايملا نم عزننا هنا لفطلا رعشي ال ةطساولا

 ءاح ام حيو ٠ ريمغل 5 هلثم لزم ىلا لزنم نم جرخ لب دددج ىعانص



 راب نيينوسكسلازياكن الام دقت س

 ) ميلعتلا |١ لع هش روش ناك لماك لزام ( 000 امماظن ةسارلا ف

 0 كل حرشنلف فرظلا تفرع دق ذاو

 ةعاس هقيقد

١6 
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 و

9 

3 
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 حالسلا افا ف ةكطح ةضان 8

 لوا
 ةداص

 حداصا ةيفعل هريغو ملو صي ن< لماك ءادغ وهو روطف

 ةسفن 0 دقت دعت لكو مونلا 51

 ناقل نيرا
 ةذمالتلا لغتشا وح تقولا ناك ناف فيفخ ماعط

 اربظو 8 سالملا نع نيراع ءالانا ىف ةنامسملا ةضايرلاب

 ْ كلايلا ةيوادلا

 لويفتلا بلص رنا رس

 ءاذغلا ماعط

 برطلا تالاب نب 0

 1غ ملا ةمانو زا ةعاوزااو ناتسبلا لف كاس ١

 تال مدَقلا

 لماعملاو عئاصملا ىف لاغتشا



 ةم زياكن الا سرادملا ىف مللعتلا //

 ا
 ىاشلا لوانت 5

 لد غو ضفرو قيسومو ةكحضم تاباور ة را ا 0 7

 ةالصلا مث ءاشعلا ماعط مل »م

00 
 انا 5: لامعالا عونت نايبل لا اذه ىف "ىراقلا هظحالب * ا

 5 قوف ةبلطلا فيلكت ىب هد ل ةرادأ اة و ل

 مياعتلاب ىملعلا ميلعتلا نرتقي 1 ءاوسلا ىلع تاكلللا عيمج ةيبرت ىف اهبغرو

 1 م لاعالا نو مسقنيو ٠ ىعانصلا ميلعتلاو ىوديلا

 ةعاس ةقيقد

 كا

 ةبودب لا فاو هم كأن عا

 ةيداع تاضايرو ةيعانص لاغشا © »م.

 مد
 لمعلا نع ولخو لكا 3

 ةفاظلا بقع عنرأ عومج اف

 ناف ةلججابو :نوؤاشي 15 ةبلطلا هيض لب ام لمت دحالا موب ىف سيلو

 ىف ىوددهلمسو ربظلا دعنو ليقع هلمتو حابصلا : ماسقا ةثالث ىلا مسقني مويلا

 ثحبنلو ةيداعلاتاضايرلاو تيسوملاو نونفلا هلمعو ءاسملاو مناصملا وأ طيشلا

 هجلاتن ىلع فقنل هنالثلا ماسقالا هده ن مسق لك لامعت نأ ةفيك قى



 /, نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 نم تايمسملا رقت ) ةينالا دعاوقلا ىلع هرادف ىلقعلا ميلعتل امأ

 ةيبرتو اهلوقعم يلا ةداملا نم لاقتالا ىلع ركفلا دونا تح ن1

 0 قود «مهسفنأ ةدئافل رح |! ق.ةيعرلاورم كيلا [سلا ّط ةيلطلا

 0 ةدحتلات اءالولا ىفو ارتاميا ف تشاو راك 1 ةافاكم هيلع

 ارا هيي ربما و ةاقاعلا ب نا ىلع ذيملتلا اهبف ثحم ىتلا ميلعتلا قرط نا

 داون ةقب رطب ىهو :بحاولا ةبحم الع هسيسات لدي مدقتلا ساسأ ة دا

 الاسر ميلمججو لافطالا ةيارتيف نسازلاو + نكاح سد نال
 ردق ىلع مهادجو ةيطاخع ىبرلا مزفتسيف ,لاحبرلا ةلماعم اناء

 ني ل هير 0 ١ روتك كلا ىريخا دقو ل80

 ا رابمأ "0 ذاك ةقلعتم تسيل اهب.ال ابو لب لمعلا ىف لافطالا ةبغَر

 رار نكس دل لفطلا مهي ١ نا بج ذا هسفن لمعلا ىلا ةعجار

 نداقتلا ةوبشل.ء اضراوأ ةرصاظم اناا ناو ياسا د ل

 باحالاو
 ترال مدقت ام ةملاطم نم نويواسنرفلا شهدت, نأ ينخأ ىلاو

 ةقيرطلا نا ريغ ٠ ميفتسم طخ ىلع ةفيرطلا كلتل ةضقانم ايدنع ميلعتلا ةفيرط

 ىف اولصو نذلا زيلكت الا ىملعم نم نيك نما و ع

 0 اما هما ىلع نوياك ص الاو:. ةلاع ةحردا لا لاح لا ه1

 ريدم نأ هيف ءاج ىلا هلسرأ باطخ ىف (وريبلو) و ويس وعملا ينربخأ

 ام ةلاسر نمض هيلا تك ( انوزينيم ) ةنردم ىف (لوب) سدقلاة ل

 ادبأ تالاقم اوبنكي نا مهنم بلطن الو انذيمالتل راوج ىطشنالانا ) آب
 كاد



 . ةيزيلكن الا سرادملا ف ملعتلا 30

 م,يلع ىق ةلاام دنعوا ريغد حاو عوضوم ف عفا نوثحس ل قفت دق 0

 اا + مهنسحأ وه نم مس“ :رم لوح و نيبش ال ثيحت ىالك لعحا ملم ةحش

 ٠ هنم لقأ و اذك موب يف كلمع نم د ةرأا ةدنه كلمع نا هل نو ل

 00000012 رم قرا ه لش لفطلا ىو نأ قيللال هنأ دقتعا ىنآل

 تاعللا لمت 8 محو ) مر كح وك هيلع ناح ام مدق 0 920 نأ

 وم نسلاو ٠ مدي هيلع ىرحام 0 هش رطو ميظع ءانتعا هن رصعلا

 00000001 نا اف رمنال انكلو تافللا لمت انا لقا نأ تاقمدأا

 ا 0| ( اة دير) ويسوم ةهيرل نأ ل ربظيو ةئيس اندنع ميلعتل

 نيتتسلا ىدم ةيزيلجتالا ةنللاب ميلعتل 5 0 ضارغلا 1

 500 راتخم م . دا ه0 هر ذاك ىلإ ةارااعلا نم م انتوا

 0 رش الو 00001 نس ةئاملالا ةغللا. ل لءعتسلا م ٠ هن واسن رفلاب نيساثلا

 ةللللا 2 11 01 يان وبلا ةنللا كلدكو ٠ كلذ: دم الا ةينياللا ةغللا

 ةدوصمملا هر جتني. ال ةلكرال ا تانفللا كلت ميلعتلا اده 0 حضاولا نمو

 رلكتلا ىلا ةيحلا تاغللا ىلا رظنلاب مجرت ةيلمت ةلمعتساا ةقيرطلا تناكاذا الا

 اباه> ةقبرط ىهو . 1 شر مزاللا ردق لع هماث وحلا ظفحو أ

 ءالكلا ىف هيوبأ ديلقتب ادب, لفطلا نال ةيعيبط اهنأ عم ابلاغ تافللا وسردم

 ل 2 رهو هلايخلا نم نكمتيو تاغتلا الو ءانع.ريغ نم
 هديه ) ةنانملالا ن وملعت مبلكو 20 عسل م رك ا 0 لافسا هعل 0

 امدقت اهيف نومدعت ما راو ٠ تايرما ىدحا عم مالكلا ةطساوب ةقيرطلا

 ناو : ماعلا يفتغللا كلتب نوملكش !وراصربشأ ةميرادسب مهناف اعيرس



 هأ نيينوسكسلازياكن الا م دقترس

 اهوح لوملعت 8 !ا هو مهماصخ قى انرازيتللا 9 ا مهم بيجعلا

 اذهل تأ دقو ٠ هنواسل ر هلا ةغللاب ىواست رفلا وحتلا ندا 6 ال و

 نأ ةدفملا ةيردلا اف 0 ةفررط ىلع نهرب ال ىذي نيب رماملا لاثلا

 اهوملعت ىتلا ةغللا ذيمالتلا ىسنيال ىكلو ٠ ليلدلل جايتحا كانه ناك

 تكردكا .رايبلا ف دودي تان ها نحف ءاها رك محلا شا ىف

 0 0 لع اموقيط د2ااوقلا نا 4ك ل دعيف لا قل ِ لوملعت 3

 مهاغتشا كالذ ل ٠ 2 ا نا بيس ١ لا جاتحي ؛ ىت 0 اوفلك

 تاوداو تاكد عنصلا و ناتشلاو هب زعلا ف راصم 06 || ىطعتو ٠ ةحاسملاب

 اولصف. واهويسحيل هعدتلا بطح و لك الاومسرلاوىوامكسلا لمعلا وب انكلا

 ال وتم سارا 0 ةهرطلا د 0 صهاظلا 0 ٠ ا َُ ئَس سا

 0 نوريدب ا ماقرالا نم نوملعتيف ٠ ىلاط لكل هندئاف نيش ذا

 نيلماع الاحر 000 : را مضملا ةرادأ نولوتو ٠ نا

 عامجالا هشدعم هضم اع نيدصتم

 ةدسردلا 00 لبس وهو ىاذلا رظنلا 0 ةيعيبطلا مولعلا ميلعت 2

 ٠ ناو.حو تاو داهج نم رمال ا 6 ةءلطلا ع "لق ءالخلا ف ةم'اق

 كتارا ناب لوقرشو لادا لوف رع 6 ديدعلا فوح لوءاعتشنو

 لكش نوفرعيو . ىنللا هلكيهو ةيلخادلا ا فرس لآ 4

 لبق اهرهاظمو موجنلا ا هف رعم لبق ةيلد تاينلا

 . اهرك ذ انمدق تلا تاضايرلاب هلك كلذ ىلا نولصوت.و . اهاكرح نيناوق

 فتوابشيو .ىنيفي اك هيلع نوفتيف مدنع ًايعيبط ملعلا ريصيب ةطساولا هذببو



 ةب زياكن الا سرادملا ىف ملعتلا ها

 بلاطلا جرخمو , اماسترا اهيف مستر مث ةلوهسب مهناهذأ لخدبو الابقا هيلع
 هسردملا نم هحورخ دعل ىخ هيامولعم نم راما الا ىلا الا سردلا 0

 وك د! ءاكهرط ىلع رعتلا هب رعشب ىذلا ليملك ال ه.دل ةرهاظ هىدئاف نال

 ظ ايلاغ للملا

 ا ميلا ف أاندنع ةعبشملا 5 رطلا نم 2 رآتلا ملل هم رط ا رهن و

 2 ولعم نم للعلا - رقت هنم ةدئافلا ناس َّى 50 دهحبف : عاجلا

 دهجم ام يراوتلاو ثداوملاب ةرك اذلا ةئبعت ىفال مئاقولا تالوادم ناو

 رعت ا 12 ملتتو اهسايسو.ذالبلا ةعيبط نيب .اسسنلا تايب يف

 خيرات نم ةيلطلا م : ماعلا خيراتلا نم تافطتمع 7 ىراخدا خيراتلا

 تمظع ةموكح لاشم نامورلا خبرات نمو ٠ ةرضاملا مالا لوس ولا

 مث ٠ جراطلا ىف ةمالا راشتنا ىلع تادعاسملا ربك أ نم تناكو ةطاسلا اهف

 1 3 كلذ دغلو ةرشع م ارد رح اللا عيش دحاو مميلعتلا

 و لودبرر, مثو ٠ هسرد ماعا دعن ةاخوت ىذلا لمعلا بسحن دحاو

 عانصلا 1 عارزلا 1 نيفظوم 0 ةمدالا كف لا 1 نم 31 نيسردلم

 ىفو . هتدارا قفاوي ىداكرعلا ف درتج دحأو لكو نرمعتلبلا وأ راحتلا 1

 عيج هعم طرا ال | هندئاف مظعل أم 3 ىف لل ليبسلا نم كلذ

 دوصتقم مياعتلا نأ لاني انهو . نيممحأ مديفيال دحاو سرد ةءارق ىلا نيملعتملا

 مياعتال نوعضاخ ةبلطلا ناال ةبلطلا ةمفنل

 ضرغلاو لمعلاو 0 لب 532 ىلع ميلعتلا روح رودد لوعلا هصالخو

 ةالا ى.ةمفانلا لقراملا نيصضدم



 ةرع نيينوسكسلازاكن الا مدقترس

 ربظلا دعب امو حابصلا ىف ابلكت اقوأ ةئالث اهانيي ىتلا سوردلا قاتلو

 ىبري انك ةقيفلا كاس الا ةيوديلا لامعالا ىلا صصخ راهلا نم

 اريثك نوشهدن نييواسن فلا نيسان الا ناو كش الو اا مسجلا

 1 قمر دين لاهالا ةباغ ىف ايدنع مسجلا ةمر نال ريخالا مسقلا نم

 نشب :نخراملا © نلالثطا » ةسردنم ةلطا نما نل عسأ هرم كلت

 ةءاسلا ىلا هسرد ىلع ءاسملا يف يكنم تييلا ىلا بهذب مث اهيف راهنلا لوط

 قلضح ىف 'ديفم ريغاو ةطلغلاب رضم ياك رهو 3 ا

 ىذلا نمزلا 0 ّى مولعلا نم لصحت ديملتلا نأ ضعبلا 0 للا

 : 3 هيف لغتشل

 ىلا نيسررالاو ةسماخلا ةقيقدلاو ىلوالا ةعاسلا نم ةبلطلا ىغتو

 ةضان رأاو مئاصملا وا ةعاززلاو:ناتسلا ىف نيلفتشمب ارظلا دعل ةسدانللا عادلا

 ةساركلاىف روك ذموه كلذ نمضرغلاو ٠ ةجاردلاوأ مدقلا ىلع ىثلاب

 هع زعلا ميحشنو اهدئافو هيعانصلالاغشاالا ةطاحالاو ةيمسملا هي رتل" اعاد

 اهراع دحلاو لك نوكيل «رشابم تت ئىدلا لمملا رده و تان 0

 ةعدرملا ار وتم ناك ل لاعحا 0 هتظح الع فاكي ام 1 هسفن هن

 1 بجو - فغض نم لااغلا ف اثات دانا ف م زاللا لمعلا نع

 اهلف ةيوديلا لاغشالاو ةينامسملا لامعالا ىلع موي لك ىف ةذمالتلا ضيرتي

 مزال وه امم هرثأت نم فيفختلاو مسجلا شامناو ةمهلا ةبوقت ىف ديزت

 ظ « ةكرحلا مدعو سردلا ىف طارفالل

 نكي ىح ةيلمملا ةدئاقلا تاذ لامعالا رائتخنا كلذ فاوظخ ل 1
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 ْخ ةيلطلا 0 نأ قاف“ ةليفد 2 ةامحلا لاول رع العلا ريغ ىلاطاا

 كا مسقلا اوعنص نيذلا مو اهومظنو مهتسردم اون نبذل

 هر زج ىف « نوسنابور » لعف م اهيف اهم نوعتمتب ىتلا

 ةيزعلاو ٠ ةئردرلا شياشملا نم اءوامم ةسردللا حانتفا مايأ ناتسبلا ناك
 اومظنو ٠ قرطلا اوندحأ مث . ؛ىث لك ةباطلا ملصأف ٠ ضاقنالاب ةمعفم

 ناولالاب تاللاو باشخاالا اوئهدو ٠ نارطقلاب زجاوملا اولطو ٠ فراصملا

 000000 اللا نم اريثكا اوعنصو ٠ تاملالل احيسف اناديم اند

 0000 1 لم الحر نإ قفتاو ٠ ةراجنلا كيا مناصلا ىف

 ءانتقا ىلا ىبضعب لامو ٠ ةيشاملا ةظحالمو ةلام 0 ةبلطلا ماَنف مايأ ةنالإ#

 هيدانقو 1 0 مهمع نولفمتلا مهماع و قوسلا نم هورتشاف داوح

 . ناعلاللا 0000 هب رملاو ناتسنلا قفا قينصلااةدم لمعلا دادزيو

 900000000 لااا ةطساوب ءايشالا رود ذخأب ةذمالتا علب الو

 3 مهعنص نم تدهاش دقو ٠ غارفلا تاقوأ ىف الا ةجاردلا ىلع ةضايرلاب

 ةريبك ةلظمو مامحال رخو طبال اتمو ءاملإ فوج ىف لوزنلل ةلاو اءالودو

 كلذ ريغو ةماد ريغ ةثلاثو نيتما نر ابق ا

 ( جدرفيب » ويسم نم باتك لع درو روطسلا 0 أ امو

 هءاتك نم تمطتقاف اهبف هآر ام ىكحمو ةسردملا ىلا هنباب بهذ هنأب ىتربخ

 مااا لالا وذ ادذع تدعوا ةسردملا ىلا تاصو ان », ىابلم
 ةرالادل أ ع ف نفو ٠ ةنطاملا ةنسلاف مي اهردنمص

 نم ابعاوق نيعرا ىلا ارتم نيثالث نم هضرعو اهل رواجا رملا ىلع ةرطنق



 ةبم نيينوسكسلازباكن الا مادقت رس

 تديعاتا لالا كلا 3 ةدمالتلا ١ وةيسو ةنبتم ريصت ىح ءانبلا

 ردا دايدلللا عرازلا ضل  دتع راحشالاب اسورغم ا

 كلذ طسو ىفو ٠ ابيت مدق ةثام ربنلا نع ولعإ ميظع عفن سم لع ووش

 اوعجج ةريغص اًضايح هيف ةدمالتلا د 0 نم ريغص رب دغ ىداولا

 ءاندب | اكس مولا وكاد 4 عيمج اوماقو ةقيص قرط اهني

 سي ىتح اهئانب عيسوت ىلع ةسردملا تاوعو . ةقاطلا ةرورضلا ةلاح ىفالا

 نكمتيل هلوبق ناكما « ىددر» روتكدلا ىر دع ربك وهو ذيملت هام

 كورلا ا افم قالا ا ةدمالنتلا عرش دقو ٠ ىنبأب م هيرادا نم

 عنصمو ى وامك ليعم ةسردملا نم هب رقم لك د وبنو ءانملا اما و

 0 ىذلا|( نانو ربه وسم ةراذا تع هيلطلا امهف لغتشي ةراحنلل

 ةنالثلا ىف ممل نمو ٠ ةسردمالو مهسشت ال ةعاونتما لاما جرود » ىف

 ىلا «ديول» ةّميرط ىلع :لشملا ةعانص ةذمالتلا اوما نا لاك

 فراخزلا نم *ىث ناكملا لخاد ىف سيلو ٠ انه كدوجو ةدم اهوعدهاش

 ىلا مث اهلك ةحارلا تابجوم عمجتسا دق فرغلا ساسا ناري 0.

 ةشيملاو ءانملا مالع ىعضلا ماعط نولوانتب مو ةباطلا هوجو ىلع تدهاش

 دعا اهم ةدحاو نكح سارب.ةريص تئاروس كلش لو 0

 مملعم نيبو مين ا رو قايتشاو ةمم ممل ءاعد | ودشنأ و نيملعملا

 تقو ةبلطلا عم اوشعب نأ ءالؤه ةداع نمو المك .انانييطاو ةمان
 نزاتمم اموق مسفأ راتعا »ل انس نقلا فو 001 مواما ءاو ضيرتلا

 انايحأ نوقطني دقو ممدنع ةفولألا ظافلالا لامعتسا ماودلا ىلع نورحت مو



 ةب زيلكن الا سرادملا ف مللعتلا ة,*

 ءادر اللا موج و مي

 ديوعلل فعش "در. رونخكدللو ٠ ا ! نم مما ىلع ةمالع هيوسلل

 هللا قرف هلو ةماعلا تل م ا ةيلطلا هفلأب 08

 مهلسرب ل ْن 53 001 ناقيم ف مهدتلب كلذل ةمحزا اها لاخلا لع ةديدازلا

 000007 2 نأ رهاظو كلذريغو اهنم دومتلاب هل اونا نانا كو لا لا

 مجلعل ن١ 25 نسل ةنودنلا ١١ لاهشالاو ةيراحلا لا لامعالا هده نم ( ىدر»

 3 وشنو مهماسجأ 3 ةير ” كاواش لب هعلاطملاو س ردلا 4 0 الام ةيلطا

 فوقولا ىف ءانتعا هلو ٠ ةايحلا ىعاتم ىلع فاغتلا ىلا مدادعاو 0

 نا اندرأ دل » تأ ام همالكن ف هلكك لذ نم هنول صح ام ىلع هسفنب

 مهئاذغ ةدوج فرعن ىتح مهماسجأ عرعرتو لافطالا مدقت لع فقت

 دحاو لك مسج مدقت نيب نرامت كلذل ٠ مهحصل مهشيعم لا اند ةضارسر

 همدش ايار انآ ولو هعاسلا ق هدو>و ةدمو ةسردللا ىف هذو>و ةدم مرنم

 مذ ٠ ةئيس اندنع ةشيعملا ةلاح نا انيبتل ىلوالا ىف هنم ا ةلافاتسلا ل

 ةلوهسو ةفملا نم هد ام 0 ل ل الام مكن اةدبراولا نإ

 مهماسجال افعضم ةبملا هذه نم مببسك نوكي ال نأ انمه هنا ريغ ةكرملا

 لزولا ىف اهدحأ نانا اده ىلبو « ةسح ةحيتنلا نا ىلع هر انتتدادقو

 نأ 20016 هللا هنسكلام "ئراشلا امينم ملعب لواطلا ف.ناثلاو

 ةشدعملا عو ناف اذه ىف ةبارغالو ةزاجالا نمز ىلع ةححار ةسردملا ةدم

 « ىدبر)» ويسوم لاق ماسجالا هيب رتل بلطي ام مكس م ةسردلا ىف

 انا 00 ا اتسردم نا ىلع سصاالا ل 1 نم 1 رآلا هدنه لدناو

 ضاصم'الاف ٠ ازا الا 0 4 ع لمعم اهتشدعم ةلاحو امسلمو



 3ا/ 58 وسكسلازيلكت ال امدقت رس

 0006 | ملعت انتقم رط نم ذا م مر راود يح ةليلق ايدنع

 ًاطلعا رع ًاقنتانعا ضارسألا نأو ةبا ةحضص ف كرك 07

 ا دلو داس مدعو لغشلا ىف طارفالاو لهجلاو

 لكلو «ةيحصلا دعاولا 0 ةفاظنلا يح ىلع مديومت ىف اربح

 نيب لباقال ةيئزألا هذه تركذ دقو . هريرس ناجم ءأم ءانا بلاط

 لكلا قيفدتلاو ريتفتلا لالا ءانأ لمعتسيال كي اسرار
 نا قدضت# م6 ءاوبلا ف دصتتت نحب كيدك "فراخ 0

 اهدفان»« تحتف ةفرعغ ىف نوما هلطلا نأف « لادي »و « اوصتوأ » ىف اما

 ءايشنلا قا

 ةسداسلا ةعاسلاىلا حابصلا نم مهْنقو ةذمالتلا ىضدي فيك انبي انه ىلا

 مونلا دعوم أب ىح تاعاس ثالث ياو ىاعلا ل وانت تورو ا

 امف ميلمم اذهو

 كاع دا ةيدح لمع ناسل لا ناسا فل د دلا و م لاق

 مسقلا ةيبرتل حابصلا اومدختسا ةسزدملا كلت ىف مها تفرك ل

 اف رتاادع ديرب لخؤلا ناالا.: ىناثلا ةبتارتل رربظلا دش ا

 هم 7 5 0 0 بلف ع 0 هل صيخ 2 عبطلاب أددم هل رك

 ح نالهالا دس نورك ٠ بلطي عامجالاو ٠ هل ةقفاوم

 ةسردلا كال تاعضصخ قد: هلاثمأ نية ماد كو ف هر 0 1

 انضرغ نم» « ىدبر » ويسوم لاق ةيرتلا هذحل هبقابلا ةنالثلا تاعاسلا

 حايتترالا ىلا موعدبو ةكرملا ءوسو لجمللا مينع ىقني ام لع ناش هاا



 ةيرمأ احالا اراك ف م ةباب

 ةدحاو ةفرغ ىف ا نوعمتجم يدل ا مهنم 0 عامجالا نم

 000000000 لع ةفرتلا كلت تمظن دقو © نيرئازلاو ةسردملا تاديد عم

 10 )ا اذهل امه ىلا ليئاعلاو روصلاو اننا بحتاو سوفنلا هل 2 0

 نورضاخلا هيف صاستي وم ىلا ةسردملا ت ارض هينداسلا هعاسلا تلف

 يطول ديشاب الا نوكرتيو قيسوملا امهأو برطلا 0 لاويحاب و

 000000 ا لركلا و هاك .. ىهاللاو ضقارملا نوميفيو تاكحضلا

 00000707 0 فو ةيعيسوم ةلل عوبسأ لك ىف انلف انالاغتشا مآ نم
 برطلا تال نم ريثك اضيأ مل ةذمالتلا ىف مظع ريثات كلدلو والا

 صيخشتل ”ىهام ةدمالتلا _ 0 و «ريوصتلاو م راكب ا

 لا  ةامار اه م ا اةهدغ ناارورطم د م ا

 كيد 7 0 اع ةلمل مو هيب رثلا لآ سو ظعا ن نع مود

 0 ا لئا دل كش انملل مهن ناتي : 2 قل | كفو ١ 0 » تافلؤم

 اهداوحو اهرايخأ 01 نورشنب « هسردلا ةل » ىحس ةدر جاو ٠ املع

 ا اا كاس لوداو . تاندآلل مسق اهيفو روصن ةيودصم

 ةدمالتلا ناهذا ىف ةس ل ليثعو ةينفلاو ةيدالا تاكلملا ةيرت ابنم ضرغلا

 ىلا 13 ةنفلا تاكللا ومن قادير امو ٠ ينص مان ماع ابناك

 00 راو نم تسل اهيفدحاو ذقو اسست
 بمهذمل ةعبات تسيلةسردملا نا الا ادب اك ةالصلاب مويلا ىهتني مث ٠ كلذريغو

 نود ةمي رطل نديمم ريغ اهش مهن « تناتساوربلا » سهاذم نم صوصخم

 نقلا مهمالص افارو طش و «كازتعالا) ”هب ومس ع مل 0 ا



 58 : نينودكسلا زياجنالا مدق رس

 ةنافتساالاو لاح الا صم ديشلاو ةارارتلا انآ ضمد ةوال: ىلع ماعطلا لبقو

 ةيمومعلا ةنيدلا ةيدالا تاعرضتلا ضصعن

 سئانكلا ىف مهنم دحاو لك دبمي ةحسف دحالا موب نم ةذمالتللو

 كيلوناكلا بهدي و صاخلا هبهذم دعاوق بسح ىلع ةسردملا نم ةبيرقلا

 زرق ةضرتت 0 د عامسل مهنم

 ا ل ندلل »ى دلي اصتخ ةساركلا ق1

 لب اهنم ءزج هل :ئ ةدمالتلا 0 8 ريغ ١ د هحو زم ناك بجوف

 تبعشنو بهادملا تفلتخا ناو اهلك تاذلا ىف رشتن اظتتم هلك رايتعا

 5 كار للا ا حايصلا ى ةعاس علر لومتحيف ٠ قرطلا

 « ةرهاظ تاراشا ممر قااوش راو

 هءاغلل ةدمغع٠ اهأ 1 ةبرجت نه و ٠ اهماظن وها كارو هل كلل ل

 تاسابم قفاوب ميلعتلا ىف ةميرط رابتخا ىلا راكفاالا رمال 2

 قرطلا عيمج ةفااملا لك فلام هود رذاللا" معلا ف 07

 لجرلا ةيبرت ىف اهدبج غارفاو ىلمعلا ميلعتلا نم هيلع ىه امل اهريغ ىف ةفولألا

 هيردق ءاعاو مدقتلا نم نك هتاكلع لوصولاو تاملا عيج نم

 ىلا ةيلالقتسالا ةيبرتلا ىلا ليماده ىفو ٠ عاطتسملادحلا ىلا هتهثو هتعزعو

 ةنوكسملا ءاحنا عيمج ىف نآلا رشتنت

 الة 1 8 رم بشي ةديدج هيب رب 1 دلل ماعلا 8 0

 0 نوكل نفتسلا ىلا ةليخا ىف رشف ترسل ا

 كيم ناك اع ةلاعأ طررب الف ىضاملا لممو اهلا صخشت ىتلا هناي> ةلبق



 ل ةي زيلجنالا مط 1 هلا +٠ ١
1 

 0 .| 2( 0 لات 0ك هدم ُك أمي دص تدع 58 تاذ تنك اهبو

 مك ةلخادلاو ) ىلخاد (ب ف اطر نا واسع أمف ل ىبا ريغ ةديصم 0 :

 الّمعو امسح ةدمالتلاب ةقيفطلا ىف سغم ماظن 3 واس رق أ دالبلا ىف ادنع ىه

 000000 1 امأ ىف لافطالا نم تاثأا دقحم ةنكث ةسردملا لمحت اذ

 اظل الواو محلا فامضا ىلا ىعدا كلذو هنايضتقم تدتشا ماظن

 نم مهف كحارصلا قالطاو دارفالا ةعرع ةيبرتب هنم نيفظوملاو رك اسعلا

 زيبقلا مدع حضاولا أطل نم نكس .٠ رادتقالا نم هيلع اورطف امو ىوقلا

 0 مسالا 8 الا 6 ةعماح ا ما لا ناو نا هده 00

 0 حا ةتاملم لع املاغ قلطت هكا لكلا نم زرحتلا تحاول

 ىف ديزي ناو نيسْلا ىلع مويلا ديزي ال دودحم ةسردملا كلت ىف ةبلطلا ددعف

 كلذ ٠. َنَع ةدايزلا نا هلل )»ع ىدبر ( رو“ « يدا كي 1 ا هلال م انفتح

 0 8 اولخدل )الا مالثاع نم نو>رخل ال ممأ م مّ . 4 رتلا رياسس لوما

 ٠ ماقملاو لك املا ىف ةايحلا مهعسات ىتلا مهمسردم رظان ةلئاع ىعو ىرخأ

 ممالثاع نع 00 2 مسوأ لاثم ىلع ةيلئاع ةايح مقاولا ىف مهما

 000000 داس مو انازاا نم تك ١ مهتازاجا نال اندنع هنم لقا

 2 0 عيبرلا 0 4 ' بو دال 6 ل فصلا ُْق ميباسأ ةعيس

 نواظيو ةددعتمت اس ىلع ةنسلا ىف افصن و رهشأ ةثالث مهمالئاعنوب ةذمالتلا

 ض ٠ اهديلاقت "و اهدئا 1-0 0

 ىذلا وهو ةيبرتلا ةّمررط ىف صاخ ربثأت تايعمجلا ا عون ل 5

 (اسرادف ّ ألْكِإ ”ا كم عزدنت



 ا. نيوتك ار كش الا خا ب

 تالئاعلا كلت نم ددع مامغناب زا ةيلئاعلا ةيلاكتالا تايعما اهنف

 مالا بلغأ هيف ترخأت ىذلا لاثلا وهو ٠ انخاو للا فا
 باشا لع لافطالا دمتمنال كلءاته : ىواوروالا قف كلا 000

| 

 موون أف لوف تح 4 ملي اعل 2 2 لع مدامعا لب مي 0 كربلا

 1 رج 05 ندد“ مرش رط ف ةيفلا 51 نا أم || )| لوءجرب 1 م

 هل ىلا ميا تلا كلذ 00 ف ىعدتلا 8 || نا 0 هروعش تقص ا

 لادا عال ء اعلا 1 ىلع هيف رصتقا اعرو تاجردلا

 "فا رطخ نيف تالا كلت ف"سرادلا قأش نا ىو

 ةلئاملا ىلا اهرصأ كوك ولاو ةلئاعلا قةرو ل

 ماتم ةموكسحلا مايق اهزيممو . ةيموكسحلا ةيلاكتتالا تايعملا اهنمو

 ةنركسملاو ٠ ةيرادالا اهفئاظو ىف ةييبشلالاما ريصحنتق تمدعنا ىتلا ةلثاعلا

 ىغبلو ٠ اينالاو [فرف ابصخأو ةيوابوروالا ةبب رثلا ومالا بلغأ ناغ ان

 موب لك هنابوعص دادزت ناحتما ىف اوزوفي نا فئاظولا كلت لاون ىف ةبلطلل

 هكيرطا ىلا :ابتهجو سرادملا لوح كاذ ذاو نييلاطلا راد

 نم بلطتو هلامحا ىلع محل ةقاط الام ةبلطلا فلكتف ميلعتلا قف

 ناسا ميلعتلا نم ضرغلا اف ٠ هّتفت ريغ نم ترا ولك ا ا

 ىف ةرطاخملل ةلطلا دادعا دارملا لب ةايملا ىعاتم لامحا ىلع نرذاق

 هيلخادلا ماظن كرراخلا ىلا نق كلذ ا 00 0 :ناح

 ىهتلن ءرملا ةايح 0 هب دصق ان 1 0 ىحضل 00

 نمو . هيلع هل هردق هل هفلكت هيلا هلمصو' ف لودبتحبف نات الاب



 .١ ,زاكن 1 ا و ميلعتلا 7

 3 د 0 ا ا ديملل ةثامسمح ةدحاولا ةسردملا ف دجوب هيأ مولا

 0 الحر ريصل قي كا لع كحل لك د د نيحاعل 3 َّك ل

 نيملعملا ن ا 550 ةدئاف طالت+الل نا هءلعو : 0 بر ماعم موق

 مبتذحأ لل ًارظن مدع 0 017 معك 0 الع مرثك الاوحالا كلك 8

 عك و 0 تاو 2ك 6 كاوا نم 1 ةدم داعأا 5 وسح ف

 هبقالخأو 0 قر ماردأو ناعما 8 حاحنلا قرط هريخ

 "1 را دلكسالا مالا اهلاثمو ةيلالقتسالا تاما ره اال عونلا 1

 00 000001 ١ ايذاحال ةئاملا ىلع ءرملا دمتس ال كل انه : نيشاسلا

 هسفن ىلع هداعا لكح لب ةدحاو دب ىف اهراصحتا مدعو اهفئاظو ةلقل

 همادقاو هتمهو

 000 ةردلل نوكي ناو مهلامعأ ىلا لاحزال انهم نرا

 هحردلا كل" لا لصن الىهو ٠ نكمل ردق لع ةمحراخلا ةأمحلا ن امماظن

 ماش لآ ةدلا ىف ىلوأو ريبك ريغ اهذيمالت ددعو ةريغص تناك اذا الا

 8 ةلئاعلا ةشيمع ةمدش اهنف ةشيمملا ةلاح نوكست نا ةريخالا ةلاملا هذه ىف

 ةم ا تب 6 هتاداع ن ء لفطلا 0

 وأ ةيلخاد امموك بسح سرادملا ميسقت كي ال هنا نيس انه ن

 صوصخم م اطل عو لكل را م لك عاونأ ظحالل 0 0



 505 نينودكسلا زياكنالامدقترسس
 م مئات و ةزاتمب ةكيعمو

 نك ا رام 2 انناكما ا ىف بسلا نا دانمدق امم دخيو

 وحب نابش ثلا مفدي 0 انيالخا ىلا ةعامج الا انتلاك اوه ةاتح 2 ىدلاا

 تالت ماظن حرا ضمبلا نظيادقو : اهلا ىدؤت ىلا تمت او

 هد 0 هنأ ملعت ذل وهو هل 1 ل نمالا دش ال ةيردلا

 01 ا دارحالا مم ناحتمالا ىف حاجنلا لمأ ناك اليلق ةذمالثلا

 هييصولا تافيظلا تدرحاو فتاطولا لع ناشلا محا زواتلدن كارد

 تلإلط ةئان ةفيظو لكل زاص يح ىطسولا تاديطلا لا 2
 اعينم اروس لب فئاظولا ىلع هنم لخدب 0 احتمالا دعب للاطلا دج الف

 أانملا كيعل

 تافض امل نجي اهنا ريغ اةرملا نيمال مرامتسا نه نوةنتس نول الإ

 بماظن انب ىتلا ةسردملا كنت تارع نم ىهه م ةيلاحلا انتييرب اهجتنت ال

 نب سلو ل كالا روسلا اذه ةحطام لع تاشلا 21

 يي اندالوأ ىبرت ناىنبن فيك ©

 رد ,مهرابما عاما رة نييواسنر هلا ثا
 و مة 2 تحد 00 00 0 داصتق 0 لات

 ةيمومعلا فئاظولا ىدحا مهتلانا قديم كلذدنو .ةورالا ف 1



 اندالوأ ىبرننأ ى 2 فيك ١٠٠

 ةارا هدام 1 || ليحس ق مايالا 0 هن مفعل ب دقو ٠ مال ىك

 5 1 * ةعسرأ تراص ةيانلا 2 5 ك5 نأ كلم ف دومنلا ةدئاف ض كالا

 هفاخ صا ل 0 دقو ٠ : نال مزاللا ل 0 1 زدعت 1 نم راصو

 اج لك نم سان 13 ' كناف اندنع لاملا ةرفول مويلا اذه ىلا انع

 نا 1 طك وهو 3 0 لإ 3 0 اهمدل 4 هينغ ةدلب اسل رف نأ نولوفي

 0 كا ةرذو ا 1 ءاومجل لاا ريغ 0 د دومنال قى وس 5

 لاوحالا كلناو اليوط مودنال ةيضرعع لاوحأ هببس لب ةصاخ ةمالا لمت
 ٠ ارلاو مدقتلا تامالع نمال طاطحمالا تارامأ نم ةَقيَمْلا ىف

 نيب وأسل رفلا ددعنا ىف ةيشال -”اردلاو داحش ا فالس كلل نم

 ديلاوملا ىلع ديزت تايفولا نا ىلع ريخالا دادعتلا لق دّمف ةنس نع ةنس لَم

 مالا رخوم ف ى اهتاعح ىدح رع ةماد مويلا ا اللا ةردأن 1 6

 تا اا نال لالا ركب ةنرألا دذع ةلق نم ىأ انه نمو

 0 002 1 دالوألا نم ةتس ةيرتلا ةنسلا ىف كنارف فلا ةئس

 ل7  ةنع لك ىف فال ةيسخ دصتقو دخاو.دلو ةمرا

 أف نبك ىلا ممالا م الام 000 مهارب كلذل قاعتف دا اده لا ديدح

 00 ا 7 ىلا تابسألا نم اذهو : تالئاملا دارفأ ددع
 دومنلل قوس

 ا بيس ”لابلعلو 4 لاما رفو ف مخمل 00 ةلمل نا 1 ب

 هعاتملاو هعارزلا ن لو هنرأ 0503 نع نيبواسا رفلا دعاس وه

 ا ]| امك ولا ابيلع لضفي ريثكلاو 01 الا بلا نيم را



 ١ نينوسكسلازياكتالا مدقت رس

 را هع 0 م نيمشرد وأ اهرد بسك نم لكف ٠ اهناوج ىف

 كل هنأ كر فو | ن“< جورخلا ف 0 م ْ 2

 .تذألا لهأو تاتكلا نم وأ ةموكللا فاانظ رم وأ 0

 كر ىف يح هةر ل 4سفنل للملا ن< عسجام 70 الإ ىواسنرفلاف هيلعو

 اري واسوملا تره نط انكهز «ةطإ ]ل عيبلا قا ا

 االله نال نو ال د مئانصلاو فلا ن.

 اردنالا دش ةنس هه ضقتلا ىلا اريخ ا دوت كال[ ةردد لا

 ىف ديزي لافطالا صق نا هنأ نوليخش ن رمز ىف عايض 00

 رح لل ناك ناف لام الا لع رد ىبرخا'ةهج.نم دفا

 ناد .«ةمازلا هد ف ا هلغش 100 را ا ا 5

 00 هولاء ف ا تنص 142 لق دحلاو كلو ااا 0

 لوعود. وأ هور ا 0 ةدعلا ةريبك ةلئاع نم لفطلا م اذا كلدكال

 ام فالخ ةمهلا هيف 0-0 لمعلا ىلع همادقا دادزيف هسفن ىلع هقزر ىف

 0 0 در ايي ها 0 لعجت هنأف اهديحو وه ةلث اع نم 2- ول

 ناو يساكملا تاذ عئانصلا نم امروفن نا اذه ىلع دزو . اليلق الا هسفن

 نع ادعس ةيلاملا قاوسالا ىف لاما نكاد د7 عيمج ىتلن نا ان ل

 2 : ةعانصلاو 'ةعارالا الا ةنمومعلا ةؤرملا ردصمال لا دايعتفاالا كلذ

 نايا 0 ليخد كركلاو ني نم أه رغ نأ 0 دقو ةراحتلاو

 ةثالثلا ميانما كلت ىلا اهلك اهعجسع نأو



 ان دالوأ ىبرن نأ ىغبني فيك 0

 ريغ كلذ ناب كتيحتف انءاودب انل مود ةلالا كالت ل مهضعل لاق اعرو

 0000000 11 انافطال مودنال انآ ققحلا نف لاح لك ىلعو نومأم

 0000 ل انألا ف مولا نوحجت ال ءاسمتلا فكابشلا كتاوأ نم

 ىرين اهلاب هبشأ مهف طارفالا دح ىلا فئاظولا ددع دايدزا عم نيبلاطلا
 نولعفي اذ ام ىرعش تلو ٠ اًئيش هدجي مل هءاج اذا ىتح ءام هنظإف بارسلا

 00000 1و ىلا فردأ تنل 6 كاددت
 ريغ سرادلاو بتاكللاو تالثاعلا يف مهتيرت هيلا مملهأ ىذلا امو

 اما مهل اولق مك . ةيرالا فئاظولاو ةيمومعلا اصلا و ةييدالا فرملا

 تا افلا ف قال .اهاون مهم قيل كلر عئانصلا فرع

 كلذ نورك ذب سانلا لك راص تح ليفسلا ةجردلا تالئاعو ىطسولا ةقيطلا

 فئاظولاب لحم باش لك 1و فار لاو ندلاو تياوطأو رورعفلا ف
 كا اولا نضمن تاب لع ىسمآو ةموكملا قف

 كا ول ءايستلا كتلوأ لظو ةيمسرلا ريراقتلا هب ديشت

 000000007 يوج اوالمو طاضملا باحر مهب تصخ دقو

 م,عوج رالامهللا هر ناألا نع ومجم الو نودحتو مهلا نودي

 0 ,ظعأ (01 فا ناك اعراع ميس قزرلا داطو مسالا

 نع مهلودعامو . ةماركلا ظحم ىلوأو لالقتسالا ىلا ىعدا كش الب وه

 ترحل 00 للا لعاددرتلا اواضف كلذل ةممللا فوخ نم.الا كلذ

 لاطف اهيلع نودسح ةلاح اهونظو راظتالا لمأ مهيلع لاطو . اودر 1

 أهف تقاس نا ةداذلا هد ىار ف نيمدختسملا قحط مادختسالا
٠9 



 نينوسكللا زيكنالامدقترسا ١١١ ٠١
 رغصو باحجملا دعامم ىلع راظتنالا نم هيرارم تراذذاو هانسارو همام ل

 ال لع 0 وال نواح م خلاد لاوثلا 22و بولطملا

 نيفظ ولا جيررخت نم نكمملا تنلب م ةيواسن فلا انتيبرتنال ةلقتسملا عئانصلا

 ىلع ةردقو 4 م ا زرار ل تليضوالف

 اهف نو.وكي ىتلا فئاظولا 3 ريغل اننايش قبلي الف ."ةايخلا 02

 انردس ان 0 0 ىف ءانع الب لولواس مو 0 لوح رشبو ل

 ا اذا هباو ةفيظولا ىف هلوخد لبق هريصم مم.هدحاو لك فرعيو

 غلب اذا مت - مالقالا دحال سيئر راص اذك غلب ناذاو نسر ال كو ا

 هاا ماا ومر ل نامل تل 0 .شانلا دخلو دعاس ا

 نال ها : هاا راد را كم ال هبا رهاظو

 نإ اند راراد ان 6 ةدرب ف ميونتلا ان انل يغش هنأ مق ام

 ءوس ةموأقل نيدعتسم تاهسسا يتلا نامر د . 0 نيرداق وب وك

 هيأونا رحت دف 0 ىعامجالا لاحلا

 مضوم ةيبرتلا ةلئسم عضو نم هعم دبالو ماع مويلا ىعامتجالا جرملا
 نا. نه اهف ثحلل ةدعاق اهذخت نا 7 تملا 0520 رظنلا

 هبآو امم 0 رف هل د ا همر دا 4 رط

 1 اك 0 ١ لخزلا نا ىو 0 اهف حاجا هنا ع 0 نم دال

 هنبا لصيال كلذ ممو وه .دافأ امن ايش لمه الو هلاسال ادق 0000

 تنسج هرم راكفالا وذ نودجلا كباالا حبصا ىتحا هيلا ل 0

 مءاشا .نوبرب فيك ىرايح مو:نولءاستي مسرشع تماس" 00



 اندالوأ ىر نأ قتلي فيك /١ ١

 الا يك روحت ال 0 ه0 7 ادخل اذه .٠ اقر نص مطل نولءجو

 مههوجو رمح ”00ا9 ةودوم نالدللا نال كلذ لوق .٠ ئعايجتالا

 ةثيبخ احور نا 19 املظ٠ ولا دورب 3 ا * لالا هذه نم

 بضغلادتشي مث ةحيحصلا *ىدابمل مرا ل

 0000007 0| دسم هيلع اوناكام ىلع نوت مهكلو نوبخصُف
 ةلماك ةيمخ نويبخيف هيلا عوج را

 000000000 لامأو لادا ريك أ ورق ىعامجالا را 1

 : 09000 اعلا نا سانا ميو اهلاكشا زيعو ما
 رهدلا لصفي لاتتالا ناعوت 0 0 د موعدا ل3

 هتهحوو رضاحلا جرحا ب ا مر ىذلا وهو لبمتسمو ,ضام نيمسق

 هوجولا ضعل نم هريغ هَ اهبل جرح هاو هتاغو

 د لع تالاصاوملاو را قرط ريش نإامالا كلبا ند

 وا ريغص عنصم 00000 ىذالا ىف ناك لماعلا نال. ةشدعلا قرط ريغ ١ |

 0 نوج رخال '000 11 لع نولمملا تاكو ه عونصملا تيد 3 هل

 نا الار اود اغلا ىف ةمئص تاكو ةتبرق لها
 هود عنص ةصلا ىف ديدحلا ناكو فاسلا نع فاما اهاّملتب ةدحاو لمعلا

 تالطا 0 قرط نآل نئرزاجتملا نيب الا 20 0 و

 بالجو ةيصاقلا دالبلا ىلا تاعونصلا ا لع دعاس !١ "ةرصق 0

 عضو امن '0| تلد ىف هوفلا ال ةفعض ةدفانلا تناكو اهماهرغ

 >51- هو لمعلا قرط كررمت ثثرءح 0 مجازبلل نعل قل تافاطنلا
| 



 6 نينو كسلا زيلكذالا مدقت رس

 ةلضاحلا نإ هي و 0 ظ
 تاضتقمل ةقفاوم ةيرالا تناك اذه جا د ةولألا ةعئملا قرا لسا

 لامعالا نم ىضاملا هفرع ام ىلا مهثيمو مث قارأ ةملعلا اف انا ملعأ نامزلا
 تارشت ديف ن الا امآ ١ تاي وط انس هل ا ِ كليدك تشر
 مناص. يف لغتشي لماعلا راصو قاس عامجالا لا لاوداتلدمتو ناكر

 ددع دادزي مون لكو ةنوكسملا ىفرط ىف هعاس ميديو ةمخض تالا
 ديدلا ماقو ٠ مولعلا مدقتل اعبنا نيح لك ىف رين لمعلا قرطو بالطلا .
 اهرش نمي 00 عاصلا ِ بجوو ةعلازاا تالشاو عا دياقتلا ماقم
 ضيف وأ اميين وأ ميعلس م ميك نا عادات

 . عارتخاو ديدجتو هكر هك - ىلا رارتساو ودنه نم ةشيمملا تلو
 نال نينلاطلا ىدجلا راتخأ اسس و ىف سلا ا بحي ام ثَأ نمو

 اينمارقمال ةمرض تراص ةطلادكللا
 نمو .٠ مجاب ماسلا ةلا ريبشت مزلتبب ةشيمملا قرط رات نا
 تكا 0 يهو ةيعامجالا ةلئسملاب الا ةفورعللا ةلئسملا تدل 0
 ةاملا لئاشو ف

 م ىتلا ةيعيبطلا مولعلا روبظ ةديدجلا ةلاخلا هذه روبط فاش
 لك هب ديشيو هارب 6 اند ف لارال ا لإ ات ءازعلا بد
 ا د 0 كك اا عمتتا 7 نيملا كلذ نفث كال
 0 ىضاملاو رضاحلا نيب ةعماجلا تاحناو موال ةرادحبا ةيداللا
 هنكمب ىلا لئاسولا داجتا نم كاذ وبلا 9 و ىلوالا هتلاح ىلع ءاشبلا ل



 رع

: 0 

 ةدالوأ ىزن نأ ى عيل 6 ذأ

 1 قرفلاو 1 0 0 مفرو 0 تايلتتلا ٠ 1 اكس 5

 ىذلاىدنملاو نصحلا لخاد نم براحن ىذلا 0 نيب قرفلاك نينمزلا

 ليم ةجين هنا ا سلو ٠ ىلك 5 قرف وهو ءاديبلا يف برا

 ردي مل نم ىأر وه اك مهءابط نبجو نامزالا هذه ىف رشاا ىلا سانلا

 اه ع ماعلا ّق ةدادج هدأ ةلاح هذه لب لاوحالا هّففترو ثداومحلا

 مدعتلا اهصئاصخ نم ىلا ةيعيبطلا مولعلا نم هيلا تده اع ةيلهالا ةردقلا

 كلذ ىف ناف مدقتلا اذه قباطت لاحب نوكي نا الا ءرملا ىلع امو ٠ قرتلاو

 هيحأو 3 راص اذه نا لب هتحلص

 ىتلا ةباغلا ني هنا اك طاطخحتالا ب ا ا 7 ل

 ةحضاو ىهو اهلا سانلا قوسي

 000002 0 را ةديدج ةلاخ ىلا نانا نس

 ل ا ا ودع ةراذ ا رق نأ ءع د

 اا 0 الو مهدعام لع نألا دوت نم هريغ
 هر 20 لا ا نام ةقا شيعلا ىدلا طسولا نال هموق نبي اعلا

 00000 01 ةقاملا هناحاح ف نمتسسملا نيبغتلا كلذ ريثأت

 ءاقبلا عيطتسيال ه 1 عيجج يف هيلع دمتعي راص تح صوصخ طسو ىف

 ارك الل ردو هردجما ريش هناا لب ل سولا كلذ دسف اذأ

 داك هايل كاعالا لع نانشالا ديون :ةئيرتلا نم نئارغلا

 لامزلا د نأ ىلع ارداق هر ناو هريغل قزرلا ىلط يف جاتح
0 ١ 16 ٠. 

 ١ هبه ءاشن : ىلا طسولاب كسلا الا



 : 3 5 0 000 كازا مدنترس

 ضعل ا هن ريثاعم 0 رك هتاثاعل هن 00

 هلال فا رح الار يركذللا اص ىف فظوتلاك ةيضرعلا مئانصلا

 ادك الو ادج هفلكت ال قتلا

 نا ميامت ىلع ترصتقاا اذا ةيبرتلا نم مويلا ةدئافال ةلمجابو

 اذا ديم ىه اعاو ."ةسايسلا وا ةيندملا لهأ وأ ةلئال6 صو 007

 ىف هاوق لامعتسا نم نكمتيف هيلع لكتب ىذلا طسولا هلاذ نوكت نإ

 هللا هفلخ م لاوحالا عيمج

 اذه لوأ نم ةيواسنرفلا ةمالا هيلع ترج امل ةفلاخم ةيبرتلا هذهو
 ر

0-3 

 هذنه نورركب مهئانبأ نع اوملكت اذا ءابالا ىرتف ٠ اذهانمو نادر

 مدقتإ نأ هءاحأو هلهأ ءرلاب ىنك انلمساولب نأ الا مملعام » تاملكلا

 اونيعي نأك ةموكلا ىف ةفيظو اولاني نأ اندالوالم زاب - هاب ا

 0 0 فورم كات ل 0 ل ءيلاو أل

 مهل كرتنسف انث أنبا نع ةريملا ارددام ةورثلا ن 1 نك نم مملع

 « لزج ربع 2 ُك ءاوجوز ودومضم بترك هفيظو ىف 0 ىم متانك"

 انةنسل ىلع تدرو اعروانلك اهفرعن كاراكف الا نت كك

 مفتت الو ةلئاعلا ىنكس ناو حيحص ىنعم جراما ىف ال دعب ملاهنا ريم

 ناسنالا سداو ٠ مهدالوالو مهسفنالسانلا ةماعرملاو فئاظولاو باحصالا

 ماحتقا ىلا هتاذب ادمتسم هسف ةبافك لع ةسفنب ارداق نوك ناو ب

 0 0 انهو ٠ ةامحلا ا ةيلاخمو شيعلا بعاصم

 اهلا نا 2 نكس هيف قارط ى كراع كلذ اودوعت ع نسال



 ِْ ا: دالوأ ىبر نأ ىئبنب فيك 1

 0 00 01 نااآلا امعصتسي ىتلا ةديدملا ةيرتلا ذا اهتالفا ىنبنيالف ةميظع

 ةمواقم لع هدعاسإام ةعاحشلا نه هيف ناو هسفن لع 0 ةليضف لع

 ا ال لع اندامعا ثيح نم انني قرفلاو ٠ ة اللا صعالا تاما

 قرفااكمما<و 00 رشا نوؤش هاف اهتارفا تر || مالا ندبو

 ىتلا ةشحوتاا لئابقلا كلت نيبو رابظتسالا هيلباقو باغتلا ةوق ثيح نماننإب

 هنف مهناسو رود دل اعنااتند ىف لج

 هتاغو هتبجو هدهو . اهريغو ةيرثلا ف طاطخحن الا بابساىه كلت

 ىلع لمعلا نم دب د 0 / نيعئاط ةيقعلا هده ىخ نوال د الو

 نآلا هش نك ْضِيِف

 ىو دل م رتلا لا ونل لثملا هس رطلا ىلا دشرب داه براحتلا ف

 03 00 راع أل د 0 . للزلاو طبختلا نم نامأ أهف ٠ هيلا

 كا و ل اولطملا ضيق لع ىرج اندلب ىف "ىث

 000000 ا تراصو . ةبتملا هذه تزاتجا قا مالا نم انريسغ

 كلو ٠ مهم د 1 مهئاقدصأ 1 يا ىلا جايتحا ل ود نم مهسفنأب لمعلا

 لا ىقو اهب نورصبب ل مهل سيل نذلا ا 0 0 ةدوجوم مالا

 اهرضانع ىصقتاو اهرمعتشتو االوم جرختساو ايندلا ىلع ريغ تحبصا

 ب تلا اللا ةوش ابلك تازجحمملا هذه. ىلاتو اهمدقت ىف ةعدقلا ايندلا

 نا 019 ٠ يسفلا لعالا ميلمع ىف نودمتع ال لاجر ناطلسو

 ةعدتلا هيبرتلا لحر هلعف امو ةلامث ا ىف ةديدحلا ةيبرتلال جر هلعف ام

 عانتقالا 5 ا” ىلا م قالك ورح ماي را



 الذحلا نيينوسكسلازياكن الام دقتر س

 انلوق ةحصب
 ةعاوزلا قاوغلب دق لايشل |الهأف داوساالاز ضِم لاند 5م .ظع قرفلا

 هما توتا ىو اننا ىلا طف هر ا 0 اما

 كفرا ندملا لفشا د ايءارع اشر ا لاا اع 0 لولا اهدمقأ

 ناسا يوت ككل اة ل ا لاغتفالا قوة طاصم

 حبصأو ىضادملا كلذ ىلوت دق من ٠ لوم ىضاملا ىرث بونملا ىفو اقرشم
 رداء اة ل ل رل ,بءايرقالا' ءادشأالا لامغلا لاجر

 يونا ع اهتامأ تلا ةعارزلا مقاوم رظعأ ىلع مهيدبأ نوعضي اوان

 ار تانويبلاو ةيديدملا ككسلا ىلع نيضباق اوحبصأف ىلاغتربلاوأ

 ىمظملا ةراحتلا لاعو ىربكلا ةعانصلا

 مق سيئر مم راب ىف ىوبملا ضرملا ميا انه ىف تلا
 ناكو « ىكنايلا» هيخأو ىزيلكش الا ةرانب ىريشت « نيتجراو ل07

 كا لا ل 1 ةراازغ لع كلل 1 7 5 ا

 0 قس تالا لكلا لا يعاد

 روحا كا دابتحالا انه - / ميو نذلا كئاوأ

 9 كمل نيفاثتاو 0 ١) ةشيع امايتف فاخمال أ مف

 . امسقت ىلع اهدامتءاو اانا ا الا ةيفدلاو ةيبدالا اهموق

 ريثكب نددلل ءادسع لقأ مهنا ريغ الثم ماا وهاك مييف انيتنت نا
 هلم ةعم نأ مرنم درف لك روعش كلذ ىف رسلاو .٠ نييواسن رفلا رشعم انم

 هاوس نود هيلا هعجار

 سبل ممل

 هدم مهد



 اندالوأ ىر نأ ىعبلي نإ فيك يلا م

 هطسو 1 9 117 هعدملا تأ 1 6 0 كتررغل اده علو

 هةمثو لايم 0 كمدعلا 5 6 15 ١" رص و 017 و افعض و وق ةعيلا و

 00000 ااا وأ ةلئاعلانوكب نا اما طسولا كلذو ٠ ةصاخلا هداراؤ

 000007107( 9 فاظوم اوه هلا ةحلصلا وأ 0 نا

 تاو راكفالا ف هنانح أم طار لا محلا تناح و 51105

 0000 17 2 ةح راع ةندلاو ةيعامجلالا .ةئاوغلاو ةيسايسلا ديلاقتلاو

 طسولا 0007 د كلذ ىلع ا وحلا أذل ه ىلع لمعي 1 5 ا

 اذه ماظن دقع طرفنا ىتمو . اذكه لمعيو اذكم ركللف“ هيف شاع ىذلا
 ناك اعادنال هيمدق عضل 1 ادن 0 1 ىلع درف 0 فبهذ طبت ولا

 امرها فلاوق هعدفلا ةئيلا ىف عيدا ناك ديل 7 ملا / موش

 طسولا نيب ناكو ٠ ةدارالاتاحاو مازملا مهبنم تفعض ناو دارفالا عيش

 ال ل انكم 0 - ادده لعق داما

 تال 0 رواج ىلا لزانملا لع هزاكترال اعاق لازب ال قيتنلا

 ان ردملا ىجبش هيلعو ٠ 3 كلت تمده اذا طوتسلا ىعاد تا

 ارب كلياق مدل 50 2( الا انطسو 5 نم ناك ىذلا وه اذ ِه

 ندع 037 امو ءاجارالا ميج ىف ةروثنم مده نا دعب ءااع ' مويلا

 هن وتلا الكل انهاو !ادنشر لسض كلذل . هلع هريغل ضيعتساو هنم 2 رخنل

 1 0 ااا الك ماع تح ةايملا اندوعت ىلا ؟ اللا ذم

 نمو ةسينكلا نمو نيرخا رظن ىف ةديقلا ةيكولماوأ موق رظن ىف ةيرورجلا

 ىلا عتب نا لدن ليوعلاب ء مك وس هارت

 6-1 خلع ا سا



 2 وذدحتو اهدلقنف ةيئاذلا 0 همه ريغ 5 ا كل ا مالا

 لاجرلا لعفب
 : نايبلا كيلاف اهئانمال مالا كلتا ةلماعم لع فوقولا تدرا اذار

 هناذل ممتم هلام نم ءزجو هل كلم ءانبالا نا اهيف لجرلا ربتميال ًالوأ

 ًادارفا مرتهصل مهيلا نورظن لب هنافو كعل هيل ف .شيعب ؛ثالا نأك

 قالطالا اده ليجمن الا ءاب الل مجال كلذلو ٠ منع لالقتسالا ىلا جريصم

 مهبح ميلمحالف ٠ اذه الأ ممونال مجرم الو مك الاول ىلع محلا

 مذاختاو اوداتعا ام مديوعتو مهناجت ميقاصلاو مهئانبا عالتبا ىلع مهسفنال

 ىفف ن اما ٠ اهبعاتم ةلقو اهتعاطل نوحات ريو اهملا رظنلاب نوذذإتي ةيشاح

 نأ ليم 5 اواك ناو تاذلا بح نم مظع ءزح انكانال انليم

 ناد هيفااويغرام نع جا مرر لع واعر ا نكانلا نك 1 ريثك ىأ رانلكو 8 ر

 امن كنظ امو نادلاولا امنكسي ىتلا ريغ ةنيدم ىف اهي نادب ال نيجوزلا

 نإدلاولا نح ةدش اذنه ىف اكيلاو . ةيبنجأ هالإ قس را

 ءانبالا ةحلصم اا ءاب الا ةعفتم#ملا اذهب دار ناك نأ ىردا تلك 07

 ماكر افظالا ةموعن ذنم مءانبا اولماعي ناموقلا كئاوأ ةداع نم يان

 ريص) ةطساولا هدبمو : نادل نه دنس هناذب ملا مهنم دحاو لك لاجر

 ادومن ام هرهد نم ءرصا لكل ذا ةيقيقح اتاذو ًاريبك الجر مهنم دحاو لك

 الاجر اوريصي نا دعبو رابك هو راذص ممو لافطالاك انءانبا لماعنف نمي اما

 انلافطا مهنا ةلمل الافطا مربتمن نا اندوعن انمال

 زيغةاملا'ىف ةليفتسملااةمالا :تاحاس ,ةسيرتلا ف ءا الا ل ا



 اندالوأ ىبرن نأ ىغبني فيك ١

 ا 10 اللا طسولا نوصخشب الو 0 الاثم مهثانبا ماما مهسفنا

 ااا[ لع ةمررتلا ف ىرجنف نم اما ٠ هبف مماوطخ اريل

 نور. ىلالا نرقلا لوأ ىف اونك ثيح ىضاملا نرّقلا نم ةريخالا نينسلا

 مراسل لارا كار م هبف 0 الو ملم مزلا ديلا هب ىلع مدالوأ

 ىف لوح رع اواك ىنذلا ىكوللا طالبلاو ع نبب نم ترف ىتلا ةورثلاو

 الاخ تحصاو ع م ةدئاف مويلا أف سل ران ها

 9 ةينامسحلا مموق ةدربو ءانبالا ةحصا١ ةياك ةيانع مالا كلتل انناز

 ءانتعالا ىلع راصتقالا نم نحن لعفت امال ةيداملا مهتمحل ءامتا نكمملا دحلا

 ةماقالاو اهمزاولو تاناحتمالاب اهكبنو ةعلاطملاو سردلا ىف اهيحضن مث ةحصلاب

 ةندنلا ةضايرلا ىف طارفالا ةوملا كلت نورلط ١ مو ٠ ايعش امو ندلا ف

 ماسجالا مزاول ةفرعم ىف قذحلا ىوذ نم م اماو ةيكتسنما

 ىف ةيزياكنالا ةيمسملا ةضايرلا لاخدا قرط لواحن مويلا اننا ىلع

 را ١ أل دلو ادانع نشملا نسانجلا ىلعا سات انسرادا

 انكللو هيلا ة هحركدك ةحاح نم سلو هيف ةدااذز ةمرتلا ف ديلا نمتلا

 مانموق نا لجن الو ٠ اندجو ىلا انب قدحت ىذلا طسولا ىلع اماود ظفاحن

 7 000 | 5 اعاالاو ةعالللا نم اريثك ءيث 8 ف 2 5

 5 تيربو انانظلا ف تروددش هيرادأ ا م الا نورطن



 ١ نيينوسكسلازياكن الاء دقت س

 ةعلاطلاو سردلا نم ءايره ابيلا نوليع ةذمالتلا نم ًاريثك ناو املامعاو

 كلن ترا هيف كشال امتو .. ةلصا ىلع لدن صقانلا لالا ده 0

 نايكش و لعل 1 دعاسلو ىئغيني م مسجلا 1 مالت باملالا

 حاجنلا بلط نمل هنم دبال طرش اذهو هتاذ نم انكمتم اهبحاص ريصيف

 لاغتشالا ىلع رغصلا دنم ةمالا كلن ىف معاش ءارالا دارنا ا[

 مهنوفاكيو نودغيو نوحورب مدحو موكرتب نا نوفاخم الف ةيداملا لامعالا

 املا انايحا نودصقتيو منسم قيلتاىلا تايرومألا ضم وا لا ل 0
 ىلا اوبهذ اذا'نويواسنر فلا اهتم تبرتشلي ةداع صو كلذ نس

 ذا انارغتسا نم زيلكن الا برغتسي مي ةدحتللا تايالولا وأ[ رك

 ةيبرتلا لماوع دحأ مرابتعا ف وهو ىبيبط انشهدب يذلا مالا نا نورب

 نيرونتلا د رع لاجل نيكل تان "لا ضارقلا ناو ميلعتلاو

 رف رغبال يلا مهجريطاندنعمارقلا لح نأ نم/(ىتسا ا الرا
 ىلا رظنلاب ةدحاو ىعاودلاف اليلق الا تانبلاو نينبلا نيب ةببرتلا هذه ىف

 طسولا دعتسي نأ ريغ نم بابلا اده ىف مدياش ناف كلذ عمو ٠ نيسبرفلا

 وها 1 0 لقأ ل مدنع وهف ديف ضم ْج كل هلوشل

 رج اعرف عوضوملا اده ىف همح نايملا ىقوا نا 00 اقلاو ان

 0 كل حاضياالا

 رقتح ال ممالا كلت نال ةيودب ةعنص م هانا 7 ءاب الا لهب ا

 مما ل ليسوع كا: نما هد ىلا اد راقتحالا كلذ مئانصلا

 "1 ةئام نم ريكا اان رع ذا ىذلا مولا اده نم ليوط نءز ذنم اوصلخي



 دوا نرد 511 فك /١1

 0013! فرش اوهام مئانصلا نم ناب اود اف 'لاتملا كفا رالف

 ٠ ءوفك ريمغو ءوفك نالجر سانلا نا حصالا وه 5 نورب لب -

 منصم بحاص وأ اعارز ( دروالا ) نبا ريصي اذكه ٠ لوسكو لماع مه
 ىف ماع مالا نال هتلزتمو : ةفرث , قرم ةرذ لاقثم صني 0 8

 ةعانص ىهو الا ةيقيلا نم 4 م اممورقحت هلال مال 1

 همالا 11 لولا نيتها“ نم اودع مو ةنايملا نغشلاو 0

 000 1 ةناثلا . ىريكلا .فئاظولا ىفالا (ريثك اهبحاص ميرال

 لك لبق ل يع ةين كلا زياكنالا ةم رتلاناءىراعلا ىرب انهنمو ٠ : رح

 000 0 00 لا كان تلق كلذل لالغتسالاو ةنرملا ىلازانالاب يب
 0 اال ما نع نيذلا ىلا تلاغلا ىف ةلوكومارتلكنا دالب ىف

 ىف الصا نويناملالاو نويدنلرالا اهلنشيو داما اعلا رم وأ ىسوهيا وا
 ةقيفللا هده ( هيسور لو ) ويسوم قيدص ررق دقو ةدحتملا تايالولا

 تايالولل هترابز دعب هلأ يذلا ( ةيكك مالا ةايحلا ) هءاتك ىف ناب ىلجأب

 انتم رط ىلع اهلاوح | عالطتسال ةدحتملا

 ريثكلا نول ١ مدت هنودب هع 2 لايط اذا مللعل ىلا ليلا ةدشلو

 نا ةلاثم ١ سرادملا ريش اندننع ىاتال كيد ان علالاو فرات

 هتسودللا  ق , سردلا ال مئاصملا علا 00 ريصن مدع لجرلا

 نحو ٠ فرحلاو عئانصلا عيمج ىف لمعلل ةممتم الا مه.دل تايرظنلا تسيلو

 ةعارزلا مدقت ةيمج نا هليلدو ٠ لمعلا لمعلا ريم كلذ نا

 وفظوم الا اهنم جرخت,ال كلذ عم ىهو سإ رآب ةندم ىف مقل اندقع



 ١6 نيينوسكساازياكنالا مدقت رس

 ىف ةيرحتلا ةسردم اضنأا لقتل ترا تايمتلا ني نآو 12200 | ل

 هند كلن

 ةمفانلا تايئدبلا عيججة فرمم ىف ماودلا ىلع مء اننأ ء اب الا قبسي ًامئاس
 مئانصلا ىلا تفتلتو ىضاملا لمو ليقتسماب 3 0 لا

 رييغت ال ىتلا ةيرادالا فئاظولا ىلاال موب لك“ اهف نئفتلا مدقتر ىتلا ةيراملا

 طولا ىلع ال ةيناذلا امتوق ىلع حاجنلا ىف اهلاما ىنمو ليدبت الو اهف

 هلانتشا ىنودكسلا ئزدكشالا ىانلو ىذلا وه دادس الا دك ا

 اهم 0 دقو ٠ 0 ا ظ 0 دع هيداملا مئاقولا ةظحالع مدتسما

 نس 01 قى هللا جاتح ْ هأسعأم أينم هبل ممتج نأ هضرع اما و ىنيش 57

 مدننا + هيش) ىلا هدئارج ةءارق نم 0 ىذلا وهاذهو ٠ هوؤش

 نولوتب اك نصنلا ةلست انمار نم ضوتلا نال 0

 ةيلسنلل .ن رع ةفةيرط ىهو ةيسايسلا تاعزتلا ةراثا ىخوتت اهنم ةدىدحلاو

 دصت# اهناف مهدئا رج امأ . ىودج الب تقولا لتق ىه ةدحاو ةجيقتنلاو

 راك لاو تارزاهتلا ف ةضاوللا للف هو ا ا عم ةدافالا

 0 كا و ملا و كح مل ١اذو ةوشحم الكوأ# تايمومعلا ن 7

 0 ا ءاعام ريغ تامولعملا نم انيددل ن نا 2

 امس قرفلا اًحيضوم كلا

 مود هنبال لحاا هَ ةيداخ نأ ةعهد ريغ ام اداه تضلع اذ
 0 تح

 ا 8 ميتقو لوضع "لو ةعفانلا ةيقيقملا روما ّق مدنع

 ا 5 هي رات د !امحلا 4 ا ةداعاوهنزو هالو ديدجلا



 اندالوا ىبرن نا ىئبني فيك 0(

 ةردقو انامل 8 محازملا مهن ناب لب لا نمز ا !

 هسفنب هناجاح 1 درف 0

 اليلق الا رهاظلا ىف مهمانسأ ىلع مهنطاس ا

 مموربشتعي مهمال كلذ ٠ ةيئانثتسالا ةميظعلا لاوحالل اهنورخدي لب

 لع ًاروهتم لجرلا ىبري نا ىأت الو انمدق 5 لاجر مهناك ممع نيلمتسم

 نا نوري ملف هيلعو ٠ هب وأ كلما لاا اك راو اا رانا هللا ماودلا

 مارت كلذل ٠ جيردتلاو بيردتلاب نوكت ىتلا ىه ةرمثملا ةيقيقملا ةيبرتل

 ف نا ررظم ا افلا نولمعتسام رثكلا 3 ءاعالا نولشما

 لمعلا ىلا اثعا م نولعجي الو ةعفنلا نع نيدرم مهنا مهحصنو هيام

 باوص امهنا دقتعي ىتح اهربدتيو امهيف ركسفي دلولا نوك رتب لب اهاضتتع

 |عيلع ىرحيف

 نأب ء ءانبالا ملع اماتخ هانرتخا دقو دمار طيب هاوعو ([لا

 كا ذب رك 1 و وأسن رفلا ا مه 1 د موتقف نولمحت ال ءان الا

 ايرادا افظوم وأ أيضاق ”ءلدجأس هبيحيف كدلو نوكي. نا ديرب اذام هبحاص

 لبقتسم ربدتي ملاذا ًاريقح ادلاو نوكي هنا هداتعال الا اذه امو اذكهو
 اعفان اناوص هأارام بسح لع امم ف ريس يتلا ةفرملا طابنتساب م و هنا

 ءانآاالا نكلا ١ مدالوأ .لبميل هلام نم مسسق نع درجتيف هونح ىف غلاب م

 تاجاح لصحم نا ليج لك ىلع لب مءانبأ نولبعالناكيمالاو زيلكسن الا نم
 دجوي نا اندنع قاس ليج لك ىلع بج مهنم سكعلا لو ٠ هسفنن هسفن

 جئاتنلا نم كلذ ىلع بترسبام كيلاو هيلي ىذلل قزرلا بابسأ



 ١ نيينوسكسلازياكن الا مدقتر س

 * م نأ هيلع لجبف ةلسحخ وأ ةئئرأ وأ دالاوأا ثالث انلا نل كل ١

 غلب فنرأ لبق ةيصوصخلا هنورث فالخ ةسمخ وأ ةعبرأ وأ لاومأ ةثالث

 الو نسانلا 0 ىتح ةنس نرشع ىدم ىف ىنعأ مدشر دالوالا

 مهجاوزل البس دجو امل الاو ةيعامبجالا ةئيحلا ىف مهتجرد نع ءانبالا طقسي

 تانامللا لهأ هيشاده لعق رهو ملا وماي الا توجوزتيال مهناف

 ل سال ا 0 ةتاشلا الاغشالا ف نواس

 مم دما زلا دعو ام كيذلاو سارا ارارغأ دع نييواسن رفلا ءاب الا 038

 نينا 2 ا دلو ءادعسلا نم هسفن

 ملكش متدلاول باطخ ىف هتدجوف نالكت رف لئاسر أريخأ ًارقأ تنك

 نور "ع7 ادمتعم هقزرب موي ام ليصحت مهم ريغ هنوكو هدالوأ دحا

 مون ا يتاح نم لعيسسو لاب ال 0 ل هيبأ

 الر ام كرش نا هنأ او لذا قعر ام, ندب را[ ركل

 ىزيلكتالا كالا نأ يش اتافشاو ةمحر تضِفلو ءانالا لا

 ىطعيام رثك أ ةقيقملا يف مهيطعي هدالوال ائيش كرتبال ىذلا نوسكسلا

 ىلا لصن الو كح هب متمنام مهيطتي ٠ هدالوال ىواسترفلا دلاولا

 ابب قلي هع زعو قزرلا للط ىلع ةردقو لمعلا ىف هم مهيطعل ا هلق

 الامو نامتالا لغأب ءانارتسال اد رام رم ل

 سوفن ىف هتنامأو هئافط ال الا مصنلاو دكحلاب *هسسجم ىذلا لاما دي

 ذغتن و كيلامصلاك شينو,داضتقالا لبس ىفانهاجت ةتيتللا ف ا 07
 الا اولمعي اليكس وأ ايش اولمعيال نأ اندالوأ ىلع لبسن يكل اراعش معلا



 هدو فرأ نا ىغبني فيك ٠ ادن

 اننا ريغ ٠ نانمأ نسل ل مانلمج ان اننا ادهم نظنو الا ريا

 مريغ ل لوم دلمتب :نمذلا ل لا انأر الوحام للا :اثتفتلا اذ

 نولوازب اهف قيقحلا حاجنلا نوححنيو ”ىث لك ىف قبسلا بصق نوزوحو

 اوبلاغ نيذلا كئلوأ ٠ مبسفتاب نيلضاولا فوفص نم نوج رخ لامحالا نم

 ْق مهن ةمماو ءاسنأو هيلع اوربظتسا ىح بعص 0 ا هوبلغف. نامزلا

 اومسامو ) تالئاع انأ اكنكالو لع 0 ف ارق نانا 8

 ىلع مدامعا نم 00 ظ ينال ء لاومأو مهالئاع ىلع مدامعال الا كل

 0 نم رثك أ مماجوز ربم ىلا م د

 م ين : لك ىف مثريغ نم لقأ منال تاجردلا لفسأ ىلا 9 لك نوطمس

 مهل ناك ام دالسبلا هذه ىف اودّقف دقو ٠ لاقي ام( ةليج ةيبرت ) اوبرت عنأ

 امل ةايحال ةيكولملا تحبصاف مهساعز مهدد نيب نم ترفو هلك ذوفنلا نم

 ةلزمملا لاون ىلع نيرداق ريغ اوراص ممأ مث امتداعا يف ء اجرال تما

 كير. دوجو مدع نم ءامتبلا نوجرب اونابف مرلمعو مدكب هاملا باستك او

 مماجوز مييلا همدقت ىذلا لاملا نمو ثاريملا ىف مهل

 ماسج لا ءانزثا مف اهانس رش ىبا ةيبرتلا كلت اوبر نيذلا نابشلا :امأ

 ىلع اوبرب ٠ ةيداملا ءايشالا ةسراممو ةيقيقحلا لامعالا ةلوازم ىلع نودوءتم

 برحك ةايلا نورب... مبسفأ ىلع داعالا ىلع اونرمتو الاجر مرابتعا

 نومحتمي كلذل ( ةقفاولا لك ىحيسملا ندلا هب ءاج امل قفاوم وهو ) لازنو

 نورعشيو سعاتملا كلل لوب < يهنأ لب 0 مزعو ةددجتم ةيجبشل اهمعاتم

 مولعج ام اهتمواقم ماتا رم مهيدلو املع نوربظتسيو ابيلا ةجاحلاب



 ١ نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 امدهاح ىف نوقرتيو اهاقالمل نوحانرب

 انا اما . نيتبيرتلا ةجيقن ىلع يو نينثالا نيب نراقب نا ءىراقلا ىلعو

 ىلع مويلا رانت يتلا ةمالا كلت كرحن يتلا لماوعلا نع عانقلا هل تفشك دف

 ابعمجاب اسدلا ىلع ةمالا كلن تراغا . اهدوجو ددب.و ةعدقلا توعشلا عيمج

 تاءوكسحلا ةطاس نم امل نكي مل هنا عم اهسفن ةراغلا كلت ىه اهمتزجعمو

 ةيعامجالا :ةوقلاو اهمظعا ةيعامجالا ةوّقلا نم امدل نا الا ليلقلا رزتلا الا

 ةدشتحملا دوزللاو ةماعلا 0 نم العف ربك او 2 -

 ال ةلأب ءاشخن ىذلا ءالبلا امو هنم فاح ىدلا طل يو 0

 نك اسملا دينحم ىف ةالاثملا نآل انمروق نظر ج:قاثلا( يار

 سيلوودعلا كلذ ةنوؤم انيفكس نيوضوفلاو نييكارتشالا بهاذم مدقتو

 - ٠ حبصلا

 شاملا رحب نم رخ الا بناملا نم ةسا ءالبلاو رطالاو ودعلا اعا

 يلا دجو: ثيح دجوأ ىهف قيطنالتالا طيحلا نمىاتلا

 هرذتحم ىدلا لحرلا كلذ هنافصو هنايمسم تالتخلا لع را

 0 وتس هدد ل ىتاملالاك مملع دفيال هنال سانلا

 كد تار 3 | هلال الا نحصتسم رع هدر

 ليدسلا ىلعا وفقو و رطخلا مهت ١ 0 نماوف نع كلذ اونلع مو لعل

 هنم صالخلل نورك ىذلا



 ببال سبب حيين بسب سا

 ديلاوملالاقتةب وأسنرفلاة يب رتلا ١

 ناتلابل
 * ةوبكلا ىزلكنالاو ىواسن رفلا ب

 *« ةيصوصلخلا اعتايح ىف ©

 ةيصوصخلا ةايحلا ىف الوأ ربظت نيتيبرتلا ف هانم ىذلا قرفلا راثا
 ارتلكن اواسن رفىفاهاب رتخا ىتلا ةلثمالا ضعن دار 0 اذه نم ضرغلاو

 | و لأ دكت الف اواني! أب لعأشن ناد يلام

 مدنع اهفالخم ارتلكنا ا كلا اطاطخا تاسا نم 0 اهو ةيعامجالا

 كالا لا ل ا ها لا نايدؤب هيف نوشيمب ىذلا طسولاو ىه اهاف

 0215 ةالا ف ىومتلا ةحردلا نا

 مس لو ناك 1 شك ا ع
0 

5 | 1 

 ار
 #« اسنرف ىف ديلاوملا للمت ايدنع ةيبرتلا ةقيرط نا ىف

 هلآ 00000 2( درف ىو دلاولا صقن تنثن نا انه ضرتلا سي

 ند 0 0 ةانفالاو قالخالا ءالع لغتشاو ابلك تايئاصحالا



 ١ نيينوسكسلا زداكن الا مدقترس

 ريغ نم هروح ودنا لكذ ايل نام ىف اوقفت لمها الا . هأنأ ىف اوقفاو ٠ 4 ) َ “4 . 01 أ 0 : 2-6

 هاخوت ئىانلا ضرغلا وه بسلا ناو ٠ ةمظتنم ةفرط الو هن دبع كش ص

 ىامجالا لعلا روني هيف نينيعتسم
 ىنكيو ليلد ىلا جاتحمال تبان سعأ اسنرف ىف ديلاوملا صقتن نا انف

 ماقرالا صعل دارا انلوق هحصل

 نم رثك ١٠ىدنما فلس فلا ةريضع نيل هلارلا هلا

 : قا نار

 ديلاوم .نينس

 ىلا كك

 الكلب طماط 6 4

 موو هي د مل

 529 ام املأ

 5 ١ املكأ

 ؟لمَه م٠5 ١مل

 25006 ١و علا

 د امك. | امقأ

 4 هااماملا | ادع

 6 املل١. | امكفح

 اذكا امقك ]| امم



 ديلاوملا لاقت هِي واسن رفلاةيبب رتآا ا

 كلفن 1١م5 ةنسو ١077٠١ ةنس نيب ديلاوملا ةيسذ نأ اذه نم ىرعو

 00007 راك[ ىكو ةمسلا فال | ةرشع لك قا 7١+ ىلا ترم. نم
 ع غلب مو ه١ ١84١ ةنس اسنرف ىف ديلأوملا ددع ناك دقو

 0000| 0 نا احاللو 0٠٠1.0 وع صقنلا يالا مفي

 ىرت م ةايملا ىلع توملا راصتا ناو د5 رادقع تايفولا ددع نم

 ىف ةدايتعالا تايفولاو ديلا وملا هكرح ىه هذه ناىنعا للا سر فا

 أماعق افاع كادر ىهو انسنارو

 50000 هلل ١ نع ١6٠0 هنس ىف ديلاوملا ددع صقق

 15 || درو ٌْ
 ا

 هرم امدح

 ١ «و اناا 11١

 ددرطا دينه :.

 مكؤذحك | امله

  | 5ةفاتفشحف

 ه«وررو | امج

 نا ا هل راآلا ةننف ةنس جاوزلا صقنب كلذكو

 ديلاول نسل



  نينوكلازبكنال مهرس... ل0
 ةنس قى جاوزلا ددع ناك

 ؟ىفةوهوه | امل“

 فاضل | يح

 كاضيس |

 فويس |

 فوضوي | ١

 فضخحتيت | نيل

 ا را ١ راد 5

 تلا ىدس لق 00 6 دق ةريخ الا هلا ىف كنا قرر

 مل ناو صقانلاب ماودلا ىلع ةبسنلاتناكو ١44 ةنس ىلا ياابن كلا

 تافاولا ددع 0 كَلَد 0 لعو احا ضعم كا قفلت

 دايدزا ىف

 ميسر | دمع

 رول ناسا د

 اضف | طا ركيأ» ْ

 ملكه ٠١ه | الذ



 ديلاوملا للقت ةيواسنرفلا ةب رتلا ١

 ةنس هيلع ناك امع ك1 رادقع ١٠١ ةنس تايفولا ددع داز هيلعو

 صقن نك ديلا وملا ددع نأ عم ار ةكس ار كا رادفعو املا

 "0000700 006... دوحو ةجيتتلا نوكق ةنسلا كلت ف ٠٠٠٠٠١ رادقع

 دج ىرخالا دالبلا ىف اهنمو اسنرف ىف ديلاوملا ةكرح نيب انلباق اذاو

 "9 8 ( رشا لاكس ددعو 0 ف جيورنلا لاكن ددع قعاضل

 اسنرفو هى ايناماو مه ىف دموسلاو *© ىف كرميئادلاو +« ىف ارتاكتاو

 م4

 ا وانس قانا 0 ةيبنجالا تايئاصحالا ناس تأ و

 ممالا ميجج نع اوظع ارخأت اهديلاوم ىف ةرخأتم اسنرف ناب ابلك
 هتلع نع لذا ثحبنف اسلرف يف قيفح سحأ لدفلا فص 0 تع

 ماقر الا هنم ذخأت دقف 1 اذا حلا اذه ىف ءامحألاا انعفني, نلو

 ا افكرأل ةنكلو تايمومعلاو تاطسوتلاو

 ماسلا دل 2 عادم ةلملا كلت ناب ىف نوثحابلا بهذ دقو

 كالا ا ف ىف ديلاوملا بعص ) ةلاسر ىف ( كايدان ) زيكرلا

 نيمسق ىلا قرتفت اهانيأر اهيف رظنلا انعما اذاو ارركم اهضعب
 ةلطرللا كايتالا ١ "كوالا

 "ا دس لاابنم مجرب ىتلا ىلإ يتلا تاسالا ١ دانا

 ف د 31 ةنراغملا عم أابرظن اثم نيمبسلا نياده ق ثحبنسو

 " كلذ دمن قيقملا سبسلا طابنتسا



 اذن ' نينوسكسلا زيلكن الامدقت رس

 م ةلطابلا بابسألا

 ويسوم لاق ٠ ةيواسن رفلا ةمالا يف ةيعيبطلا لسانتلا ةوق فعض اهم

 خانمللف مالا عسيج يف ةدحاو ةيعيبطلا لسانتلا ةوق تسيل» ( كايدان )

 ناو اهف ىتيقح لخد ميلقالا نا ةيداصتقالا و ةعاوجالا لا ر 201

 ١ دلو تايرضلاا دنع هع لساتلا ةوقو ٠ اماع نيعم ريغ لازال ناك

 اهصخأو ةينيباللا مالا نأ لاقي نأ نكمو ( ةيطيريبلا ) ءاسن دنع ةفيعض
 د 0 5 و ةيفالسلا مالا نم السان" فعضَأ ةءواسن رفلا ةمالا

 « لسانتلا ةوق ىلا رظنلاب انريغ نم طحااتحرد نأ كلش | ١

 ق2 داب مالا ضعل دنع دشأ لسانتلا ةوق نأ نوح نمو

 لاوحالا يف ثعنبلا توافتلا اذه تابسأ لع ف وقولا لبسأا

 رالا ينص نأ لسنال ن .كل اهتمةدحلو لكل ةيعامسالاو 000

 ىف بسلا ناي ردعتل كلذ حصص ول ذا. ةلليبطل مزال لا رف يف

 فو ( نزول ) يفو ( ادنك ) ىف ترشّتاا دّقف ةروثلا مايق ىل ميل اهوع

 (ايلاتا)و (ايوروو )و (اسنرف ةريزج)و ( جينمود ناص )و (دنهلا )
 ةميظع ةوقب اومنيو دادزب ( ادنك ) ىفدوجوملا ابعرف لاز. الو اهريغو

 هلع ليدل و هي ىلا || يزياكتالا رصنملا محازب حببصأ هنأ يت هنأ

 0 مم نع نءارشعو قناع ؟ لك فك ادد نودع 0 اذكار ناك 3

 ةدحاو ةرم ةنس نيثالثو مرأو ا لك ىف الا ن وفعاضط الا ناكل

 هلددال لب ةمالا يف ىعيبط ببسس ىلا مجرب ال قرفلا كلذ نأ رهاظو



 ديلا وملا لاقت د واسن.ر ملا ةمل رتلا اع

 57 0 ا و تيبس نم

 ريلاقالا ىف ضعب يف ايمان لازءال لسانتلا نأ انضيأ هتظحالم بجي امو

 ا 00( كاضالو وسوم لاق ( نونو ) مياقاك ةيواسن فلا

 سهلا ةينووربلا ملاقالا قاس هيما ١ ةس نماثاتيفولا لع

 ناك ولو بررقتلا ىلع اهلك اسنرف يف ديلاوملا ةدايز ىواسن ىهو

 انك ذا انناريج اندسح الل ةبسنلا هذه رادقع ميلاقالا ميج يف لسانتا
 0 / نإ كلا وما ددع قرش ا

 م" اهذ ةلمفلا رثككب ىتلا ملاقالا ف 8 رانا هدم 0

 نرقلا اده 0 نم ةنس دعب ةنس صقن هناف اهريغ ف 0 دععل مف د

 او اس هذانكا نكع عونلا يف ريثت ثددحب نأ نودن
 عوتلا هللا اولا هع لصف ىف لالدتسالا ن وكي مدقتاب ا

 هيذكي ءارقتسالا نال الطاب

 0400 | لا لا اذه للدلا اضنأ لطن ءارقتسالاو

 نيسمحخ دنم تريغل دق ةيحورلا تابو رشألا نأ ف ةهشال مل ا نكس

 اللا 1 افراد ى رطمتلا لاوتسال لا 5 ادرى ناو

 قاهم ل فذلا راذاقلا دا هيلع اناك انعاكتملاو قرعلا لاممتتسا

 اى هنس يف غاب دقو رثل ويك مينا“... لع 00ا هش اكول

 رق ردكم د

 دالبلا يف غلبي مل تابورشملا كلت لاعتسا اناس وكلا ماد

 انوروا ا لاهشلا ههح ف اصوصخو |ه ريغ ْق هغلبام رادعم هب ووأسل رفلا



 10 د نيينوسكسلا زياجنالا مد رس

 0 1 يح ا لَو 0 ةهألا كلن ىف ديلاوملا ددع 1 عم

 5 ا رك لا ) انانورب 7 ميلف اره راو تلال -- | دالبلا

 اقاالا بوريشلا نمحعتسي الاثيحا توداى تي ا

 ) 00 0 اشم ديلا را دع قع تاق ولا ددع ا ف دبزب مياة ال ضعل

 ريغ ىلاهالا ددع لع هيحورلا تانوارك ل 0 1 00 مزلب ديس

 أسلرف ىف سوسحم
 كلو ..ةيركسملا ةمدللا رش دلاو| صم 1

 ةياملالادالبلاؤ ذرف لك لع ةبجاوو ابضنا ةماعتن كسلا ةمدش ا نإ 0

 شيما ف تايفولا نا مب بسلا اذ رثاتم ريغ ةاللا كلت دلال 0

 ةمالل ةنسومعلا هحيتنلا قار و, كلذ كلل هر ا ا

 ةق الو. ىانلا لع قا ضلا شالا كي لا ا

 ةيروطاربمالا مايأ مفد ناك ىذلاف ادج ةظهاب ةنواسفرفلا بئارضلا نا ىف

 ند وهو اكد رف ) /6 ( ١ ا 5 راص ها ف اكل رف ل ةساثلا

 امون ىلا و0. ةئسيب ةيرافعلا ثاريضلاتداز دقو ت اكس رت 22

 بئارسضلا كتدارو مس كا كن رف فكس 032 0

 ؟ م ل تنال قة لك 1 لاو هيصخشلا

 0 نع كابشلاو تاونالا دئاوع تدا
 تناك ناعيا مئانصلاو فرملا » اطئطايلا دئاوع تغلو

 طمف 0

 ددع لع ةمعيمح ةرب ذل كادر نم بنا رضلا ةدايز تاكا ول هل



 .ديلاولا ل 00 رفلا ةيب "ولا 50

 ىف لقق هد ياقالا ر اا لالا دع و نأ نو ناكيلا |

 اا 0 تانجو ىلا ىف ريكو فئاارضلا لاقل ا كرر

 (هيدنامرو» دالب ءا دعاني اف سكعلاب لالا ىربانكل .املامحا اهيلع لبسي

 مالا 0 لا ةورالا نم هومجام عم نادلو وأ دلو الا «هيدراكي »و
 م لثم ةريقفلا م لاق ألا اف تل 1 دك انلكرلا نا عم مدنع ا

 9 اوه 206 0 الا رزول 0000 شادرا راو ( اياتورب 0

 ١88١ ةئس أسن رف ىف ديلاوملا ةطيرخ تحفصت دقو اهربغو « رول

 فارضلا لقث ليادطقس اده ىلع وءانغاه 0 ًادبلا ومداليلا لقأ 0 وف

 000 0 ا ال ريئاتال ابلك تايسالا كلت نا نينت انه ىلإ

 مدت 0003000 اما ىرخأ تابسا كانهو الل الان انف نئؤت

 4 ةبواثلا تايس لا 7 ش

 تسيل يهو اندنع ديلاوملا فعض 1 ريثاتلا صعل تاسالا هدف

 نود نم نعش نامز يفو نيعم دلب ف ثدح اة نا مسي الذا ةيض رع

 نمرلا كلذ ف دللا كلت لاوحأ نم هيلا ىدأا" بيس هل نوكي نا

 الخزان ار 191 ميظع ماع بيس نع ائشا نوكي نا مزا هعوقو رركن

 ةدااق 03 اق نا ادكح هناطاغترتكو ءاططا ةنم رركت ذق

 نأ كل نيبئسو ٠ ةصقانلا لامعألا كل باكترا ىلع "لمحت ىذلا وه ابيع
 لاكن 7 حصنال ا 4 9 ادلاولا كعص اهيلا اوستن ىلا ”ثايساالا عج

 اال 1 لثز ا ىظعأ بس ىلا ىرخالا ىع تمجر اذا الا اهيلع

05014 



 نقر ناين :ويكسلا زيلكت الا مدقت رس

 ديلا 0 الخد لحولا ةذازالزا ) « كايدا 0-1 لاق وأ 1

 عريذلام ةيرذلا نم محل نوكي نا نويواسن رفلادارأ ول مقاولا ىفو « اسنرف ىف

 ميامح ىذلا تبسلا :ةفريم ف وه را نا الا مدارم | 0 مالا 0

 اعيش ديف ال « كايدان » ويسوم هلاقام نا نيس انه نمو ةدارالا مدع ىلع

 ظ انعوضوم ىف

 اير ليصم انهو .ةكلملا 24 2 هتك سا

 ةمألا ىف عامجالا ةلاح نا ةيكسلملا ةثزمت ةرثكب هدام ناك ناف هناي

 ىلا ردا رش نا رع للا ميسقت اهناذ نم تمزلتسا

 ناب انلق اهريدش ىف رح وه ىتلا تاجايتحالا نم ل ضرعيام سسحن هريغ

 نوكت دلب نم رثك أ هنأش كلذ دلب ىف ديلاولا فعض ةتبلا مزلتسيال اذه

 «ارتلكنا» ىف ديلاوملاددع نادهاشن ذا .ءازجألا ريف ةكلا

 «رفوا ه٠ ىلا ةعباتلا ( جروب ول 322 ورئلا » دالب يف اهددعلعدبزبال

 ادار عمل لوألا عا ايد ١ ملاقأو

 ' :دثلا ةرثك, اودارأ اذاو“ ادح ةريغص امالفأ ةمسستم ةساثلا ىف 00

 رمق است اهحاسم تناك اهعم ةريغض ءا ها لل ال يس راوشلا

 1 هدا نم نأ ظحبالت نا نآلا قتكنو هيلع ىاتس رظن موت

 تاذ ملقالاف فيعض ديلاوملا ددعف كلذ عمو ةيواسن رفلا دالبلا ىف لصاح

 ميلاقالا ىف فيعض وه م «ايدراكس »و «ايدنامرون » لثم ةعساولا كالمالا

 » ا 5 ١م اقأ لثم ةريغصلا ك]النيالا ياا

 بح نم هوفلأ يت نرعلا داعشا اذ



 ديل وملا لاقت ةيواسن رفلا ةس رتلا ١

 نيستا نمو ٠ كلذ ريغو ةعرتز لا ذالملاو ةيعانصلا كلبا كا فراش

 عصف نذلا صاخشالا مل ا'رظن اذا افا لهم جاوزلا ددع نا هقفح

 موه نم ةسرلا 8 5 رسع ةيداحلا ا ٍِش عل ك مالا 7 8 مي نارتقالا

 4 نولي دوما »و (« نا ا )و ( : ك1 1 6 مدقت ذا

 طاطخمالا اذهىف لخد رمتسما مازملا فضاو ٠ مهريغو « نويواسفلا »و

 ال0000 0 وا رثلا لج ىذلا تيبللا ةفرمماوه انحوحم ىذذلا نأ ريغ

 مهريغ نمرثك أ مهنيب مازعلا طيدثتل سجوملاو جاوزلا نع داعم الا ىلع نرلا

 7 سوهو زمازإلا 0 ال كا مالا نرللا مار

 أبانا اخ زماذللا لع لاو 0 || بأي صن 8 ميسا يفر نأ 0 قى

 ناي ا كسلا دنع دعو را لل كلذ نا فكر "ا

 نوايع نم موقلا كئاوأ نوكي ال نا لوقعلا نم سبل ذا مريغو ىسورلا وأ
 نرعع مهعنم بيس كانه نوكي نا بجوف مذاذل ىف ةدايزلا ىلا عبط

 دداكلا َّق دوحوم ريغ بيسأا كلد ناو مذماذلل اب ءط ها دل ٠ لذلق ولا

 هنوأسن رفلا

 روجالا عافترال رظن ٠ ةحارلاتابحومو ةشيمملا ىف ةعسلا ةدايز اسماخ

 اسلرف ةلاح ليلعت ىف هيلع دامعالا 0 ال دئايحو ماع ملام كلذ

 هطس تداز م لاق كح 6 كايدا » ويسوم كلذ ف رتعا دقو 0 وي

 نادل اق كل هاقا مك فايرالا رف اء ةدابز نا 0 قارذعلا

 نك انما تراصو مطلاو لدلللا 5 هراارشلا كفرا 5 راو الا اا

 مزاول هفرعم ف ىسانلا مدقو كن ا ىنانعلا تاجاحل د ةعمأأ ىلإ تن رق



 اكل |و لش ا نقل ةذمللا دعوة

 ) ا 0 ل هن وأسل رقلا دالبلا 6 تدأ امآىف بجسلا أم ئردت

 ةلخلا كلل نع هعم ا 0 تكلذكا

 "الا لف تح ةيفارتللا نمل ا ىنعأ ةراضمللاةدايزا اسد

 0: هش ىف ناورتكلا شل لمار نرد ةعارزلا لهأ نأ مولعملا 2

 داك, ال مويلا وهو اسن رف ناكس عابرأ ةثالث غلب فيرلا دال اها د

 دمت نكعو.. ناصتنلا ىف اذخلا لاز الو هلال ف نع غلب

 ركل نأ كيكو نيمجأ ىلاهالا ددع نيخم ندلا ناكل 27

 110 ةيداسلا ملا تلت نا كر مزأ م 7 كد نكي مل ناو تباث

 ةسّخ ا نم امطقيف ش ةميظع لندملا ناكس ةدايز نأ ذيمادن داك

 نم اداملا ف ندملا ناكس ددنع داز كادكا ء فاير ا اووي 7

 ريشع ةمتبس .نيئرق ذنم نيلر ىف ناكف ةثابلا ف يدع سمت نإ ا

 ناتئامو فلا رشع ةتسو ةئمتالثو نويلم مويلا اهيف راصو ةمدناةثايمتر ار

 اهريغوايرؤتسؤاو انابساوايلاطنا ىلاللا اديكهو ةمسا ندا

 هيلعو اسنرف يف لصاح وه ام دالبلا كالت“ ىف لسنلا صقني مل كلذ عمو

 اهم صاخ بيس كانه نوكي. نأ بجو

 0 غاب ملذاسراذملافمهقاط قوف ةدمالتلا فيلكت اعباس

 ةماقا 0-0 هناعدا نظاف فلا ةمالا ىف هلم هال 0

 صضخشلا ئعض ىلا وعدب ام اليوط انمز ةيئادتب الا سرادملا لخادب هيلطلا

 هالة تيسلا كلذ .نا رهظت هو ٠١ هل يو هكا



 ديلاوملا للقت 0 هل ةمدرتلا انك

 ةلع الا 1 لك ىلع الد 7 نير رسل 0 لعالا راو

 ش ئواطسل رفلا قالا ةميبط نع اكان نبل ةضن كاملا تل

 ديال هنأو اماذب لواعملا ستخال اهانيب ىتلا بابسالا 0

 وهف هنع ثحبب ىذلا 17 كلذ ناكا 0 معأو ريك أ ببس نماهف
 لجاعلا 0 00190 اري تايم ةلئاعلا از ومان وك ناد ال

 ا! 12 ةواسرفلا داليلا ف تالئاع 300 هلا

 ىلا ماودلا ىلع ليمت ةلئاءلازأ ظحول اذا اصوصخ ةهملا هذه نم اهيلع ةرثؤم

 1 كلام نكي ملاذاو هئانا ةطساوب هدوجو ”رمتسي نأ سحب لجرلافد 0
 مدلوع حرفيو هلسن رثكيف اهيلا باسني هناف ةبغرلا كلت نع هشام مناوا

 ةوقلا تابجوم رم لاحلا كلن ىف نودعي لافطالا نا كلذ ىف تيسلاو

 شيعت ةلوهس نمالاتا مبحرف امو ٠ ميئانا ىلع الك ال قازتترالا لئاسوو

 نودلو» ىتلا ةيعامجالا ةئيحلا ةكرمل اعوط مهنييرت ىف ةريملا مدعو ءانبالا

 ءاب الا ىرب ذا دعب اهتالئاع قرفت مل ىتلا مالا دنع كلذ دهاشب ام ابف

 لسنلار يك قرشلا ناك كانه نمو ٠ عومجلا ىلع مهئانبا ةببرت ىف ناكل

 لآ الا هللا ننمأ ىف ةلاخلا كلت نيقرشلا روعنش ربظ دقلا تح

 امو «مقملا هر ناضااند ملوتكو كذدلا ه2 ةيداتاملا" اك

 الا رمل دنع لصالا 8 كالا 6 فدي ا ديلا 1 هدد وِ

 ملقاك ةليلق ىهو اهبسف ىلع ةعمتم تالئثاعلا ايف تدّقب ىتلا تاهملا ىف

 ىططسولا ةيلبجلا ملاقالاو ىنيريبلاو ايناتور

 ند ةلداتتسالا مالا دنع ايمان لسنلا ىرب مدقتام فالخ ىلعو



 /١ نيينوسكلا زيلكمالا مدقت رس

 تنل ا ةيئاذلا ةمحلا نم مهنم دحاو لكل امم 0 لافطالا رب 3

 الف مهسفم مسرع 0 لع ةردملا ل“ لايك ةيلع 8-3 الو ا ها

 هن مموربع الام مهل نوممجي الو مهئاننال قزتم داجلا ءاب الا فلكي
 ءاب آلا ىلع ءسلا لق ىف ةذحاولا ةلئاعلا ءاضع) م 9

 ةدايزلا كلنت نمبرملا الا مهل اجا الف اودارأ امبم اهم ةقاط مهلا سبل دا
 و 0 نيذلا 0 1 نييوا ف رفلا مظع نا ىف تيا ره

 نأ وه مبنم دحاولا هانمتام لكح ناك اضيأ اذهل . مهلا نوثرب م ل

 دلو » هيلع اوحلطصا 5 لاقي, يح دحاو دلو وأ ةاوادلو الآ هل ل

 لع ها ا 0 00 ءاي الا كئوال نيبلو ند

 عجر دا عاش دق هب رّتلا ال افلا ءانمالا ةمه لع را 56 ةلئاعلا

 الا كلذ لع نوردت الءال وه حبصأو مهنم شيعلا نوباطي مُئانا ىلا ءاننالا

 ام ردعب ةددعتم ةورث دانا ىلا كلذ ىف نورطضم مو متءانبا اوربما اذا

 ىتامث نم فلتخم ةدمىف ىأ مهنم دحاو لك ججوزت, نا لبق ءانبالا نم مهمدل

 ةنس نيثالث ىلا ةردغ

 هيلا رظن ار دععل ”هل ءاحو مهن كا اولا جوز اذاو

 دلاولا هنف ركش ىذلا لب. فيظالا همدشو رفصاالا .ةرعشل حرفي نم ر ظا

 0 5 ىضم اذان هل 1 0 بوجو وه ةيلع ه ”هرظن عشب ام ِدََع

 ليصحم توجو نع ةرا هدنعللا ناك ناث دووم هءاس و نا

 نب رشثعو سم ىدم ف نيرملا ليصح نم دب ال هنا ىذإ 1 4 نان 3

 . هيف ةدايزال ةتاط ال باو اليقث راص ءسعلا نأ هسفن :لرم سحنو 7
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 ا 3 0 ملأ د هم رثلا ” ا

 3 فقوام م لمسلا الا الا ا 28 0 كلذل

 007 11 :ذاسلاذ ني وان رفلا ءانأ ددع ةلق ىف ةلملا ىه كت

 نيذلاك نوريصيف هن مايقلا 3 ليش المت مب 0 مهف عامجالا ةعببط

 3 اطنأ ىلا اور ةداعلا لا اطلا ىلع نءردا ة ريم و ناوللا ىف نولتش

 ممشدعم دارا كاد هنم نالقالا ىلا موعدي را نع كايهو - رشلا

 رابتعالاو ف رشلا نم لامردقب هناوءانب الا دحأهذخأ, ربم لك رادقع صقنن

 نولوعيف لبق ن ءاموردشب سانااو روهملا هميق ن ارتحل مملع بجي

 ةورن نم 00 الل دا لمااو هتمال 3 هال 0 اذ هع

 : 8 اوزلا 0 دلو مك 0 كما مل ويش ةصوصخ

 ل 0007 كلا لع ررلا ريثات اديوم ءاصخ الا ءاح دقو

 بوجو نوظحالا نيذلا ىأ ةرصر ربك أو لا مرثك ١ دا

 نضل نع هدمبأ و الام بلقأ ا سال تك ليلا ال ذاع

 هللا لع هقزر 0 50 علا 0 نذلا 11 ةلعملا مو

 لآ لل 7 كالا ركب ثيح لاهشلا ميلقأ ىف 00

 غلب ان الو « هداحب » ا الاس م اولا لع دمرت ديلاولا

 ديلا ولا 005 6 تافولا ددع ددزت كلذ ني ,سموء.رحهر» ألا ةماثلا

 تايفولاددعو «314+ : ديلاولاددع غلبإ « ر وأ » ميلقأ ىنف ةينغلا ميلاقالا ىف

 «9:58>تايفولاو « مههحو» ديلاوأاددع غاب «ناوو» ميلقأ قو (م1م)

 ا تافولاو « 6و3 دلاولا غلبت « 0 ميلقا ىفو

 ا ا | ةتللا كلت ضالختسا ىلا لئاثلا قاسنب انه نمو



 1 نيينوسكسلازيلكت ال امدقت - 0

 تل 0 اا فلا ىبدعو 0 ليل لكاس ىف هتاق ما أنَم

 انه لسانتلا هلاك هلهو انارفل ليفت و رخد ىذلا ام م و

 وألا ةلدلا 4 ةلئاعلا اء :ةصتخلا قلاةلاخلا هده ناادكف 0

 ةاوادعم ءاوالا نمل الفالا!(ذ5 ءانرتشلا ةطارا بنان قس كاد 0 ف

 جاوز ناك" انه نمو : او ريث ءادأ ميسم دحاو لكل ربم را ةلاحتساب

 مهعم دحاولا صلخ قىمو هنم برها ف نود مم نفانلا لع اليمن داج

 لاقث”الا نم لياقلا الاسد هنا لعو ةريبك ةلئاعزوؤشد مايقلا ب جاو نم

 ةما لا نءربك |مسق لي دال 6 لفل دل دلواو |

 لبيلقلا ددعلا الا مبنم مهل سيل نذلا وأ مهل ءان اال نذلا ءاب هللا .نئلعم ذا

 نيعفدنم ريغ مارت كلذل تاذلا بح 0 1 ند ترابا لثك

 ةلئاع مدنع سيلف:نوهشي ام مهسفا نامرخ ىلا نيلام. لو دام

 ابنوؤش اوم نأ ىلع نحيت 00

 1 اخ نات سعم 6 ةعام داع نأ نظكلا كليف وع سل ا

 نامرثلا ةشيعا|وساعو ماهجو تاىررلا' ناطق ممل 5 زيك

 موش عم ّف لوعسوت ع ءانهو دغر ىف اوشاعف ا ددع لق ءأنأ | كاعد

 را 3 3 نمو“ نيجو يع ا مهماك مدئادل عب ءبمج لولصحتو

 نع اولاق 5 ىع مدامعأ ن د رزملا ىلع دايعالا ا وذ ومن انف ءاناد

 اواضفو ها داليلا او انهار 0 مدح مودع باط

 كلل: مفد نمامل دال ا اضارد هك فظاوتلا لعناك

 ددعلار اكس لب جنت اهنكسلو تاناحتمالاعاونأ نمت ربك اف اهنع ةراغلا



 ذل 0 0 00 0

 ا سورا هلا م هل دال انآ نييلاطلا نم دح ا

 مهمقاط قوق ةدمزال بلم ىلا سرادلا

 از اواداصتقالا اهيلع لد ىلا تابساللا عيج نا ةصالخلاو

 عامجالا ةعيبط مكحم تدجو يتلا ةلئاملا ةلاح وهو لالا داو

 يقاس دل

 00000000 مى لينلاةلق تناك نا قرن نا اتنلع قف

 ل بهدف 5 عوض ىلا اذه ىف نيفمتم عفن داصتقالا امأ

 ناىلا « ةديدحلا نيملاعلا » ةا2ىفو « ايدلا » ةديرح ىف « كول, سيروم »

 رم رعفلا 0 هال فعض تابحوم نم ةعنرس ةدايز لسنلا ةدابز

 ىلا « نييداصتقالا » ةديرجىف « ىرانيلومىد » ويسوم هقفاوو ٠ اهمزاول

 ظ اهرب دم وه

 الوأ لسا نم سيل ذا ةجيتنلا هذه ىلا ىدؤي.ال ءارقتسالا نكسلو

 0 0 نيطاحم كول من .٠ ةيواسن رفلا ها كفن لدحلا ةلق نأ

 هميم 0 ناك عون 1 نم 00 لق للخت الف نيصلا

 شدعلا رداصم درف لكل لبست ددعلا ةلق دا اياك دنع لف دالي: ىف هيض

 000000000 5 ا ولام رثك اةمالا لحمام دفع كلمحو

 سو للا ىف صقنلاو كلك ىرجت ال لاوخألا
 عيمج نم نوريثك ةيواسن رفلا دالبلا ىلع نودفاولاف بناجألا نم داصقلا

 نييسلدبالاو ''" نييكسابلاو نيبرسيوسلاونييناملالاو نييكيجلبلا اه.روام
 ةيب رغلا ةينيريبلا لابج فارطأ ناكس مث (1)



 املبب ةلسو ( هك .ءل) امكأ ةنس غلبو ةمسل ( ”ك.2.00) امها

 نوكتف ( ٠٠0٠٠٠١ )املا هنسو( ) امالك ةئسو ( ةة0٠0 (

 ايواسن رف نيعبستاو ةثالث لك ىف 'نتئاجلالا نم افحاو 1

 . ها انرف ف بناجألا دورو ةرتكص نآرا نردد اا

 ددع لق ىذلا دلبلا ىه اسن رفو « نييواسن رملا ددع ريغن امل مالول ذا ريطخ

 لسنلا ةلق ةعفنع نولوت نيذلاو هيلا نيرجابملا ددع رثكو *هنم ن.رجابملا

 بجوم هنانولوو هب نوحرفب لب ههنم نوريطتال مهكلواذه نوملعب
 لاق . مهند رب فاكس مل الامع دج ءابرغلا ةطساوب اهمال اسن رف ىف داصتقالل

 هيرب ىلا ترطضا هيواسترفلا ةمالا نا انصرف ولو (لانل ومو 0

 الام تاتفنلا نم اهوفاكل جراخلا نم اهنونأب نيذلا لامعلا نم نويللا كلذ
 نم الا /ىلاتي ال نيرشملا .نط "ىف, ةبلك لطلر نول لص كول

 نابشلا نما نوبلم ةيبرتل 'تائمنلا لطسوةمو ةمسن فقلا هلاع داو

 غلبملا كلذ لثم دصتقت اسنرفق هيلعو . نويلم ةئامسجخو تارايلم ثالث

 ةيافلا" اور د انما لعد ردك دعاس كل 7 فاجالا لامعلا اهلا معتسا

 نع رودس ةييحل الا ةالثلا نم انءات ول هن ل ا

 داليلا هتفرص امل هنوأسم امم اثنا ترا اكمام صقب هب دسنل ناريثلا

 ءابسر فال اجا

 امل ةنكلو ًاروثلجرلا ناك اذا الا هبللا اديحص لولا اذه لاخم الو

 ةراكانلا ءانأ يبرتي اك مهتيرت مدعو كنا ا زل اناسنا نك



 ديأاوملا لل ا هلا ةيب 0 20007

 ام ف ميسفأ لك كدا لع مرت م 1 وعل مدعو ددعلا 0

 ِ د ىنلا وأ 5100 راج ىدلا ىلا ةيناج مهطاههاو مبشيع

 لمعلا ىلع ةردّقلا هيف تروق نمل وه اعا حاجنلا ناب مدا 0 مدعو مؤاسأ

 انءاننا نا هيلع مزلو ان كارلا ةير لا مادقاو هع لمع اذ نأكو

 000002 قى نودسإ ميم يتلا ةيرتلا نم هوفلأ ام ىلع مدومت

 00 زا لاطألا كةازاباوكتسا اذا نوذرعت ال ثح نم نولكأرو

 دامجالاو لمعلا ثيح نم د.دش ماظن ىلع اوبربو ددعلا ةريثكت الثاع نب

 (000 | نأ ىراالا . نيحخ نورتبتتو ماودلا ىلع نؤرسخت

 نيينايلتلا وأ نييكيجابلا عانصلاو نييرسيو لا وأ نويناملالا لامعلا نولضفي

 اك اللمع 0 ةالعا دغأ مود دا نواس زقلا نم ممل *مأ لع

 ال ل اال كتلوأ نا مقاولاو . امملع نكاح ادا

 ااا ل هدف تداز امل انل انل مهن رد دلو نا واس رفلا تاجاحن ىفت

 ظ ندلا م 0 امد عانصلاو ٠ ةسنجالا هسفانملا ةموأقم 0 أب زحع كين

 مهناريغ مسجلا ةوقو لقملا ةءالسنم ه وأ امب انتءارزو انتعانص رادم مييلع

 فعضب اذني مدوجو هال مفرأب اب الا طاطحمالا اذه نم اسوذقنال

 رامعتسالا ىف انتمه طبث,و انراشتنا نم ص قت و انتم نم للقيو انتدارا ةوقنم

 ريغتاا نم اميرعي امل انتيسنج ىلع اضيأ رأ روي وه لب و ١ ىف اذ وفن بهدبو

 ط التخال اعط
 3 أ

 هجهت#خ 2ع رجعجبم



 ١ نيينوسكسلا زياكنالا مدقت رس

01 ٠: 

100 

 ةيواسن رفلا ةمالا ةورثب ةرضم امدنع ةسرتلا ةقرط نا ىف» #

 حرفي نم مهمو لاتملا ليج قيملا اذه نإ ناكنا لق فال لوقت

 اذه انمز ىف تلصو ةيلاملا لامحالا نا مقاولاو . هل نرحل مهسمو كلذ

 داوحولا ىف *ي مسيل ذا اس رغ رس ادهن سلو هروصسال د0

 ىف دجوأ ىذلا وبف محفلا مجانم فاشتك | ةببس لب ةفدصلا نعاببسم

 ا محفلا ةطساوبف ٠ اذه اننمز ىف امم زاتما ىتلا ةميظملا ةودلا كلت لالا

 تالئاملا ىنغأ ةورث قوغبام لاملا نم ىضتقت ةريثك لاا ءارجا نم ممالا

 لالفتسا وه لامعالا كلن لوأو ٠ تاكرشلا ريل هن مايقلا نكم الامم

 هءاف اذحلو ىهتشال نا داكن اهضعن قوف ةشاكتم تاقبط وه لب ىرخالا

 لاغتشالا نمراثك الا مث ٠ اهظعالمونريثك الامع هجارختسا ىف ىضتق

 لبس هعيبف عئانصلا نم ريثك ىف مزال محفلا نال ةميظع ةدئاف وذ مجاتلا ىف

 4.مج نك هيأ الا تامعلا نم ىذدتس ميظملا لمعلا د لثمو لومامو

 ةراضل داش را وك محفلا ةعفنم رصتقت ملو ٠ تاكرشلا ةطساوب الا

 ناكدلا مبصأ هبف ايلكًارييت ةعانصلا ةلاح ريغ هنا لب وه ثيح نم ةريبك

 فاعضا ىلع اهمطساوب ناسنالا لصحتت ةءيظع هنوقنال اريبك المعم ةريغصلا



 ةمالاق 0 ا ةيبارلا 1

 نانملا 11 ا تسا تي ةدايزو ٠ امودد هملعي لا ام فادعا

 لارا قدنع ىناتإآل اا مزاتسن كل هل 59

 كفاك لا ةلعاو الا للود

 0000007 005 ريشتلاو لقثلا قرط ريبغت اضنأ هدئاوف نمو

 باطل اضيأ لامعالا هذهو راحبلا ضرع ىف ةراجتلا نفس ترجو ةيديدحلا

 فيلأت ف بيسلا وه محفلاو ٠ تاك رشلا نم همجج ىفدب الام لاومالا نم
 00000 ا 107 1 رتل ندملا رونتب لغتشنقلا ةريبكلا ةمهاسملا تاكرست

 هاا لا | لع لودلا لج ىذلاوهو كلذ ريغو نسب وسلالانق متفو

 ىتح لامجالا كلت عاسنا مظع محفلا ةوق تداز اذكو ةماعلا ةعفن 3
 ضارتقالا ىلا تاموكملا تدمعو بولطملا.ىن ال نئازمللا لا 1

 0 موك اتاك رع ايضارقأل لاق

 اذ حبصأ 00 اق نكي ل دنح ىلا لئلا ناطاس مظع اذكه

 كا الا نم الع هيحاص ى أب نأ نوذ نم يأ ةنئاذ ةرك

 1 2 رلأب ا ارم واهل ىدلا وه ىقلا ناك نا ديف ةللك اةدعاق لا

 ل007 0 الا كلاب يبلا لالا دصتتي يذلا نيقملا كلذ ىف هعم
 ةعرط 4 اج 0 رييغت هنأ لعددحو محنلا هثدحأ يذلا رييغتلا اذه ىف

 اذه ةمواّمم ىلط نمو لاجرلا ىمه م كة لالا ىضتممو ٠ لاحلا

 ظ نالذكلا نم هل دال ذا هذسزأ لص دقل اننا

 تا اا اا لع ناوتفاهسا سانلا تامح' ىلا تانسالا تدشنلاو

 اهانركذ ىتلاكلاوحالا ىضتقم نم تءاج ةنرهوج ابابسأ الا ةيلامل

1 
3 

ْ 



 ١ نيينوسكسلاز اكن الا ءدقترس

 امنوكل ةزايملا ةلبسىهو امتزايح ةلوهستاادنسلا كلت ىف ةءزم لوأف

 اهحيرو اهءاستكا سانلارقح ال لبست و زجتلل اهتيلباقوهل ةءاهنالام ىلا ارو

 ش را مّ املا لي ريبكو ريغص نم سانلا لكف ءانع الو ةفلك ىضتقي ال

 ةعارزلالوازب نا ىتأت,ال كلذو ةررقم تاقوأ ىف ماظنتا ىأب اهننم ىتأب ىذلا

 كرت ىلا هوعدب ناسنالل بجومال هنا رهاظو ةراجتلا وأ ةعانصلا وأ الثم

 ايازملا هذه

 اهنم هلع ام ديدست اوأ اهتميق دايز ف لمآ تادنسلا كلاما ايا

 ىننغا دقف ركذ ام ظح "ةباصأ نمو ريك مر لاون ىف وأ ةديفم قرطب
 تادنسلا تاحصأو ليسلا ادلع نم ا رام ىلع دمتعل ريثكسلا و 1 وهو

 ايعام طضو.الا دجحلا نيابف قوتك هنا نيذلا ماهسلاو

 سيوسلا لانف ةكارش اسم واهسابرا ةرفاو تربتشا ىلا كنار 0

 حابرالاب املاثمأو تاكرشلا كلت تنأ دقف اهريغو سيراب يف زاغلا ةكرشو

 سانلا ةحاح هيف ت ل 0 2 0 نيسلا مز قدما

 ناظلا لاثقا نيلبقمنولا زي الو ابيلع انلا لقاو امم ناوض الا 0

 ةرهاظ ريغ ةراسملا نا الا اهيف نورسخم نم سانلا نم من نك

 ريفولا لسكلللا فاك

 «ةصرؤللا ٠ ةيلاملا قاوسالا ف تادنسلا مده مار رسل رس اا

 مح اهضاقتراو راعسألا ظوبه للم 'تقو لك ىف كد لاس |
 امم الضف تاريراضملا ىف د نلا .ءاحر اهب .لاغتشالا ىلعا نمانلا نمار

 ىلا اهيف ةدابزلاو محلاومأ ظفح ىف ءانعلا ءافتك | نم كلذ يف ةبودج
 ل اس خو سس



 ةمالاةو رثب ةرضمةب واسن فلا ةيب رتاا ١7

 لك نيل

 لاجالا هجو ةيلاملاقاروألا ء انتقا ىلاوعد: ىتلابابس ألا ىه هذه

 00007 || ]1 ثرح نم راكفألا ىف امظع اريثت تبجوأ ةكرح ىو

 تقتراو احيسف بسكلل ابابلاط لك مامأ تحتفو ىمسالا ماما ىلا دوقتلا

 00000 راسا كوم اوصاف ةيعامجالا ةعملا ةورذ ىلا نيلاملا

 هيبشلا قدصل انهو ىلق رهدلاو ادض دوجولا ىف ءىث لكل نا ريغ

 تح ماودلا ىلع اهنال ةلوقتما ةورثلا تابلقت رثك أ اف رودن ةلجمب دعسلا

 تابراضملاوةسايسلا ةمحرتحماودلا ىلع قاوسالاريغاو قاوس الاريغت ةمحر

 برختلا نم موب لك ةيلاملا قاوسالا هثدحت ام درس ىلا ةجاح ىف انسلو

 را ل نذل اعاو انه دحناو لكل لصاح ةملع نآل ريمدتلاو

 ال لا ضعاف فتشت دق ةيلاىلا ةزاسللا نا وه وبلا

 حصل كل ا  (ئاذن اذا عاتلاهيشلو ى نك ةيهاد ن ا تحن 0

 ىنوةباستيف همفانم هيلع هيلم اع دحاو لك قطنيو عزفلا تاوصأب موقلا
 اًتحتسمهسقن متاللا نوكي دقو مالكلا مسو مالملا رعمبيمرو نييلاملا فينمت

 حابرالا ءاضتقال دمتسي مهاسم لك نا بيرغلا نمو . فينعتلاو رجزلل

 لمعلا ةعيبطل ةمزال ةَحّدن امهيلك نا عقاولاو ةراسملا نع رك هكا

 ابنع مركلا رمثي اك بلقتلا رمثت ىأ رسختو مبرت ةيلاملا قاروالاف دحاولا

 أم ةفرعم وه "نع ثحبلاو ه مامهالا بحي ىذلاو . احافت حافتلا ةرجشو

 ةيلاملا قاوسالا ىلقت نع مجحني ىذلا ررضلا ةافالم ناكمالا ىف ناك اذا

 نا لب ناكمالا يف كلذ نا دهاشملا نمو ٠ نييلاملا ةطلس نم يدافنلاو



 ١ نيينوسكساازياكنالا مدقت رس

 نحلا كلت هب تقتاام لئاسولا نم تذخا دق ممألا ضعب

 ةدحاوةجرد» نارابلا عسيمج ف 1 ةلاملاقاروالاراشّسا نا هناينو

 دخالا اهف ربك ىلا متبل رضلا اهناضا ىلا دالبلا نا دهاتلا

 ىف لضح ولام تابزاشملا نم لمحت ذالبلا نمو قارؤالا كلش لكلا“

 موامتب وهو بنعلاءركب ةيلاىملا ةلاخلاهبشن نا اننكعو اريك اهب”رضأال اهريغ
 اسنرف ىف هنم ربك أ اك ىمأ ىف ةدودلا لعف

 ةيواسنر فلا دالبلا ف ندع تررعن يايات رار ال

 تايراضلا رب“ انو دوهلا لعفب راطخالا ن م اهم قدحم وهام ىلا ةمآلا هيسنتل

 م” تافل ولا كلن ىلمأ غذلا ره نسل ازغللا ناذالا يما ا

 ىوحلاو ةوبشلا وهابيلا ىادلا اعأو اهنا باكلا ودار

 ىلإ ل وصولا ىف لئاسولا دفأ كلتو ىنبط ىلا كا اه رتك |[ ١
 ةلئثسملا رهاظ ىلا الا اورظنب ل مهلك اوبتك نيذلا نا مث . بولطملا ضرغلا

 اذه عمو ٠ لامتسالا ةرذعتم وأ ةديفم ريغ ام اوراشأ ىتلا مواودأ تءاخ

 ىلوتسا ىذلا جرملا وهو هيف كلشال مص ىمأ ىلع لدن ةمايقلا كلت ناف

 ءابألا هذه ىف ةءواسن فلا ةمألا ىلع

 قار وألا لايتسا لع وتفابم نييواشن رعلا نأ ىلا اذ أكنم سلو

 ةيوادنكسالا دالبلاو ارتلكسنا ىف دحاو لالا ذا مريغ نم رثك أ ةللاملا

 لامتسالا قرط فالتخا سىبسلا امناو ةدحتاا تارالولاو انناملأ و

 0 0 قانا ا كتادال ىتلا مالا ام

 عيمجج اومضي مل مهنا كلذادحاواليبس كدا انة و 0 لاغتشالا



 1 رضع يابس رفلاةبب رثلا 0

 هتلغ نم هودصتقاامو لاملا ل ندب أوقرف لب ق اروالا كلت ىف ا

 ىف اوطرف دّقف نوواسنرفلا ابا ١ لوألا نود يناثلا قارو لا قءاواطتشا

 وه اذبهو هودصتقا امو ةورثلا لصأ ةيلاملا قاوسالا ىلا اوملسأو لولا

 وهو لاملا ةرفو هيف ترثك ىذلا دإبلا ىه اسن رف نا ةداعمملوةيف ببسلا

 دون مهنم ريثكلاو ةلوقنمابلكه نورث لعج ىلا ىواسنر فلا ليل حيحص لوق

 ظ هبيج رتفد ىف املك هنورب ممج ول نا

 باتتك الاممي لص ىتلا ضورقلا لغأ ناىف (ضيأ ببسلاوه اذهو

 ةااا  ل نسح شو لاومالل قوس ربك ١ ىهف اسن ومب اهيف

 ىف جراخلا ىلا ىرجت ةيواسنرفلا لاومالا مويلا ىرتو نيرهاملا نم ناك
 ةءواسن رفلا دوقنلا تعاض مكف اليلق الا اهيلا مجرتال اهنكلو ةفلتخملوادج

 ةيروهمجو سلدنالا دالب نداعمو « اليوزنف ١ و « سارودب وه » وايك رت يف
 - ظل اهلناك ىذلا وهىواسنرفلا لاملاو د اه ريغو « وريملا »و « نيتنحرا »

 ديرأ اذه اننمز ىف امل ريظنال ىذلا نيميظعلا نيلمعلا ككسذ ىف رفوالا

 نييواسنرفلا لامع احتف امهنوك نك امانن جيلخو سيروسلا لانق متف
 ال

 ارتاكن ال اكلم راص دقف سيوسلا لانق اماف ممزايح ىف اهءاّمب مزاتسي

 رصنعلا ءاليتسا هانعمو ناكي الل اكلم امانن ريصي نأ ادج لمتحلا نمو

 نوم ممريغو نوعرزب نوواسن رفلاف ”ىبث لك ىلع نوسكسلا ىزيلكنالا

 تبجو اذا ىنح راطخالا ىلا نوضرعت نوواسنرفلاو ن ودصخم مالا

 0 هيلا مهو ممريغ اهانح 0

 0 0000 روث تراب ها هنا ندا تل
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 اير

 ةوركلا ملانم م الا يداع ؟ لع ناو وأسل رفلا لامها أدل هى ببسلاو

 ةداعا ىلا ةحاح ىف انسلو ٠ ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىهو ةئالثلا ةيمومعلا

 ءافرذلا لهم لع رسسع علارلا ريول مصخأو اي زازبصاوم ريغلا هرطسام

 تسانن ايلعلا ةقبطلا ناو ةيمملاو مهشحلا ةرئاد ىلا مهبلجو مهيضارأ كرت ىلع

 نردلا ىف ةقاقالا“ تراتخاو' ةحاالفلالامعاو فاررالا كس اًنيشن ان

 ءاينغالا رابك ةبيغ هيف لوطت يذلا دلبلا ىه مويلا اسنرف تراصو ةريبكلا

 لاومالا تقلعو مهضارأ لالئتساب لاو ذلا نع ملوحنو مك المأ 0

 ةعارزلا ديفت ال ةلطعم اهقرط نيسحنو ةعارزلا ىف املامعتسا ينبش ناك يتلا

 لك دنع نارعمم امينا الا ةراحشتلا وأ ةعاتضلا ىف اًشايخسلا ناسلا 011

 ف رضاك ممولا كلذ ىلع ايرج ةئيندلا لامعالا نم ةّقبطلا كلت, قصنام

 عرسلب الا ا 00 ا هم نيلغتشملا نا ح دق ن مراكفالا

 ميعانص نع دعامتلا الا ةلئاط طلا لاومالا مح عمج ند 1 ضرع ل نكع ام

 مويلا اوقفتا ىتلا ةقبطلا اهيلا تملطت يتلا نبملا ىف مهئانبأ لاخداو مهاجم وأ

 نا ىواتسن رذ لك لأ 0 . ةيراد دالا ف 'اظولا ىهو ايلعلا اينمسلا لك

 مهنم دحاولا نوكي ىتلا ةقيرطلا ىهو شيملا وأ ةرادالا ىف ةفيظوب قحتلي

 هلعجتو ءاينغالا نم ةأرصاب جوزّمر نأ ىلا هلهؤت ىتلا ىهو امرت امركم اه

 فاظوتلل مشربموأ ف ظوماما ىواسن رفلاف نذا . نيزاتمملا وهلا نيب الوبقم

 و هتحاح 0 تأ ز أم هبتار نم دصتقي وهو هضيش بنار كلد نم 41

 ةزاحتلا وأ ةعانصلا وأ ةغارزلا يف ,دضتقا ام لامعتسا ىلا يع ال هدأ كش



 ةمالاةو ثب ةرضمةب واسن رفلاة ب رتلا ١و

 ا لوول هلأ لع هردق نم طملا مو اهانمدق ىلا بابسألا
 00000 دلال] قاروألا ءارثالا لاملا كلذ لالغتسال قم لف هيلعو

 ل 2 لآ 30و ال لام ىذ لك ليع ٍهيلاو هنم لوخدلا نكع ىذلا ديجولا

 ةرثك ىف رخلا سبس كانهو ٠ كلذ ىلع رداق ريغ وأ هئافاو هلالغتسال

 ىذلا لاملاف انلق م ءاننالا ةلقوهو ةيواسن رفلا تالئاعلا ىدل ةرفوتملا دوقنلا

 قبيو نودواسن رفلا هدصتتب ,نيريثكلا اهئ | ايئان ا ةير ىف ىرخنالا + مالا هذ

 بجوب لسنلا لياقت ىلع مهرارصاف ةيلاملا تاكرششلا بلط تع اذكحم

 الاح لاومالا ةدايز يلا وعدد هنكلو لبقتسملا يف 0 ولا

 يتلاةيلاملا قاروالا كلتراعسأ ىف طوبه لصحول هنا يف كشالو مهنئازخ يف

 ا اك ني وان رفلا نم نيثكلا لاومأ تعج

 اهل ضوعال ةراسخ

 اهؤاربكك لاز الف ةنوسكسلا ةيزيلكتالا ممالا لاح اذه سبلو

 امس نونكسي ةعساو كالما زلكنالا كاد را ةعارلاب نافع سال

 هيضارأ لالغتسا ىف ريشلاب ةناعتسالا ىلا دمت نمو مهسفناب اهنوريدب مهد

 ىلع نيفقاو مهارت كلذ لجأ نمو هسفنب هرشابب امسق ماودلا ىلع ظفحن هناف

 داكب.الو ٠ اهيف مملاومألامعتسال نيدعتسم وانو ؤشد نيمتبمو ةعارزلا لاوحأ

 ابقرط نيسحم ىف زيلكتالا ءاينغأ دحأ هنن ىذلا لاملا ردي ىواسنرفلا

 « جرافالويسوزءاكتالادنع ةءارزلا رييدب باتكمجا رد ابلاسا فا ار

 111 مرد رابعا لع عان ربك أ وه ةغارزا ىلا

 زيلكتالا نمو « نات ويسومل ارتاكت ا ىلع ت تاركذم عج ارد دالبلا كلت



 ١ نيينوسكسلازياكن الا مدقتر ش

 لغتشن ابلكو ةديدجلا هدنلب زواملارتسواو ير ىلا نطلب ةرشلا كيال اع

 ابينامأ ىطقأ امه: ىطارالا ةزاحنو ةعارزلا نال اف ةريبك كالما الو هكا ١

 ةيدنجالا دالبلا ىف اوقزتري لإ زياكن الا نابش نم ريق ل كلدبو

 ءارثل لاما ترم رس ىلا قي( ليببفللا انف نا للا كيا

 ةيلاملا قاروالا

 . "ىمو ليلقلا وزيلا الا نييواسن ْرمْلا نم رجا ال موسم دضلا ىلعو

 يتأ دالملا ىف افظوم ن 1 نأ هتلح رب دصقب اعاف هنطو نع ليحرلا فلكت

 هيلع نودعاس أ اماين ار ايي دا مدهش نوقيعي كاذب مو ردان الا | اهدصش

 اضيأ مب وه لب مارا لع وسكت ١ يزلكنالا رصتق مو اذه

 نيذلا تادروللا ءاننأو ءارصالاو مهن ءاربكحلا ىتح ةراجتلاو ةعانصلا

 لماعم مهط و ىف نوئشش ابعرزو 00 0 ةزاممل ايلط مدل ريغا ن ويهدي

 مئان ا ديلاقت نع اوجرخ + مم نولمعي امف مهلا رطم الو نو ربع اة

 بسلا وه ادهو . تلا ا 0 لوملال ر طاخلا اده نا

 ةدحتلا تا.الولاو | رتلكنا ىف ةراحتلاو ةعانصلا قاطن عاسلا ىف ديحولا

 د لف اريثك الام ىدتفا كلذ نأ م واءمو راجعا كح غلبت " داكن هح ردن

 ريسي الا ةيلاملا قاروالل

 رابتعا مدع ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىف ةبغر موقلا كئلوأ ديزي اممو

 نم الثم ارتتكنا ىف ىرت الف نييواسن رفلا دنع ىه م مهدنع فئاظولا

 ةمفانلا فرحلا نم مهقزر سانلا بلط انه نمو هنم ددال ام الا نيفظوملا

 ةكرت نأ نم مهعئارش يف ررقم وه امل فواخلا نم نمأم ىف مهو ىرخالا
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 ى رايخلا هلو.لاومالا عمجتو لمعإ لج راف اهلثرو عيمج نيب مسق ال لْخنلا

 هنامم دعب ماودلا ىلع ةيقابلا لامعالا سيسأت
 ىصخشلا هبسكو ىلاذلا هلمت تورث رادم لمجت ىذلا نأ ملسللا نمو

 نال ةيلاملا قاروالا تابلقت ىلع لك, ىذلاكراطخالل ةضرع نوكبال

 مراجع )0لا اي رتشإو هلام ةلضف نم الا قاروالا كلن ىرتشيال لوالا

 هففت نمتامبررد ضعب هيف ىمريف راقلا تبب لخدب نمك اهم 0

 لاملا سأرو لمتحم ررضلاف قشنأ ام عاضأ ناو اببف احر باصأ ناف هتهزن

 اراويطم طر

 اا لآ الا ةشيع و مائم اناتك « هيزور ويسوم. .فلأ

 ازبلا 0 ]زكر فك هناونعا ىذلا ريثع كلاثلا: لطفلا اضوصخ

 ىف نولغتشي الاجر نوتصو» فو كرووبن ىف تيارد أ امهيف درو دقف

 هلو ملاومأ نم امسق اهريغ وأ ةعارزلا ىف نومضي كلذ عمو ةيبدألا فرملا
 تاكرش كلذ نم فلأت ال هنكلوابيف مهدوهت نومضي ىتلا تاهلاب "1

 لالغتسالا ةيفيك ىلع اوف نأ مهمه نمو ةيصوصخ ةريغص تايعج لب ةريبك

 م ةصوصخم ةهج ىف مق لك اوعضيل مهلاومأ نومستال كلذلو هقرطو

 ةدحاو ةبج ىف اهلك اهم وءمحي ىلب اهيلع اظافتحا نييواسن رفلا ضع لعفب

 رابخالاب ةنوحشم ةيكيرمالا دئارجلا دج انه نمو ٠ اهيلع سارح مبلكو

 قاروالا راعسأ رشن الو ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلاب ةصتتملا ىا ةيلمعلا

 ذالوةمم وهو اهلا نوتفتلال اهئارق نم ريثكلا نال اهنم ليلقلا الا ةيلامملا

 ' محلا ىم مهدنع لالغتسالا تابج لب اهف هولختسا امل لام ممدنع ناك ول
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 هنكلو ةرا ةراحتلا دصمب ةترادانا لثتشي امنصم مهنم دحأولا د دختيف لمعلاو

 اممرتشي ةبام تار ل ١ : نأ ضرب ال

 ىلع لصح مهدسنع ةيلاملا قاوسالا ىف لماعتلا دحت كلذ ل ل

 هيلال وحلا اهبضش ليواحت - قح ءارذوإ عب لكف اروف دقنلاب ماودلا

 نمكلذو هعايتبا ناكمنم هذخاب نا همزل اقرو ىرتشا نمو ىناثلا مويلا ىف

 لمعلا ىلع مدعي الف قاوسالا كالت لامعأ نم لالقالا ىلع ثعاوبلا ربك أ

 نيدلاب بسكلا ىنتم نم دجمالو هدب ىف ًارضاح لا ملا ناك نم الا ابيف

 اليس ويلا
 ةيزيلكتالا ممالا دنع راعسالا طوبه ناب لوقت نأ انكم اذه ىلعو

 لايتشا ق'ةماثلا نم 211 ىلوالا ذا نيب واستر فلا دنع ل م اهرضبال

 ةيلاما قاروالا

 ابلعج ىذلا وه ةءواسن رفلا دالبلا ىف قاروالا كلت ىلع لايعل نا
 ىفالا تيذتال ةرز. الا ىدوبيلا امو لاومالا ىوذ نم داصتلا ةببكح

 تايالولاوةبوانن دنكسالا دالبلاو ارتاكتا يف هعرز رشتنال الاو اهبسانت ضرأ

 ابيف لاملا نال ىحاونلا كلت ىلا طببم مل هنكلو اهريغو ايلارتسوأو ةدحتلا

 هسفنب هلغتسي اهيف هنم بيصن هل ناكنم لك ناالو قاوسالا ىف دوجوم ريغ

 دج اميح و هصنتم الاهئىدوبلا ذم ال ثاش ٠ هل راك أ تابط وأ ضال

 هسفن نم بحسن "هارت ىتتقا ام عافدلا قيرط مهنم دحاو لك فرعي اموق
1 

 داسلا نم هرور قام دفعت هيأ وأ
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 3 ١

 # ةايملا ىف محازتلاىلع دعاست ةييوسكسلا ةيزيلكن الا ةيبرعلانا ىف ف

 ( قداح هاو عونلا 0

 لو زيلكن الا الب ىلا ناتوعد ١م ةنس وبان نبش ىف .يءاح

 اهل نيتسلاو ىناثلا رعؤملاب اهلافتحا ةبسانل ةياطيربلا مولعلا مدقت ةيعج نم

 ةقرو ىف ىل ليقو جروبدبا ةنيدع +١45 ةنس سطسغا ٠١ ىلا : نم

 متماقا ةدم اييلع امض كتابي اهوف رشن ناار ر ةرادردلا هلل ناد ةرعدلا

 0000 ل نلابنا نم نيمب ىلع اونوكو ةنبدملا هذه ىف
 ةءاجالا مدع ىلعرداق ريغ ىننا تسسحأ اهتأرق املف « ايبضرص ًاولح ماقملا 3

 ةيعج » احل لام ةيملع ةيعمج سسؤم « سديج » ذاتسالا نم ةاثلاو
 للملا ف سوردلا ضمد قل نأ ىم فلطي ناكو الهماذ. ةنيدملا ىف 4 فيصلا

 هءاصصأ لع يات

 هنيدم تيدرسف نق اة ناططقا قيشلاب ال رم ىثلا م اردلا فاو

 تالا ملرأ اهيلع ددرتأ ترص اذكهو اهارم ىنقارف جربتها

 اهماب ىف ةببرغ نونفو مولع ةسردم ام اذاف ةيفيصلا ةسقلا كلت تدهاشو

 فرط رك ذب كلذل ءارّقلا افرع نأ ىنبشؤ زيلكتالاب ةقيقح مقاولا ىف هو

 ابعوضوم نم
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 ىيغتا ىتح ةزيلكنالا دالبلا ىف مياعتلا رشف راكفالا تلغتشا

 لوخ صوضخلاا ىلع دالبلا ءاحنأ يف ةدنعتم سورد سيسأت ىلا 2 3 ١
 ادحاو ارهش لاغلاف سوردلا كلت مودنو ةيلكلا سرادملا نم ةسردم لك

 | ميس و ىف ةبغر ءاسنو لاجر نم ةبلطلا ابيلا متو ةيفيصلا ةلطعلا نمز

 عورشلا اذه حج دقو . امولعم المج مفدي ةبلاط وأ للاط لكو مهتامولعم

 ملا ناب املع ليصحنلا ةدايز ىلا نوليع نيذلا رثكل داللا كل ناش

 نس وردلا كلت نامز ناحلو فيصلا ؟ءامس اذا هتاس ىف ناسا

 تايالولا ىفافولا اناولاو !زتلكتا ىفاتائم ثاثم اهفن وتتكلم

 ةدحتمللا

 ةيدم ىف سردلا ءاتلالاف تسلح ةيسالوا[ سا ا ل ١

 اك امد نيسفلا ىلا ندا غلب بالطلا دعنا 1 جر وبن دنا

 اوسيلو ةيواسنرفلا ةغللاب قلي سرد ىف رادققملا اذه نوغلب, مهنأ لابلاب رظخي

 يف لمأتملا ديفي ام ةفلتخم سانجأو تاقبط نم لب ةدحاو ةقبط نم مهلك

 ماظعلا كالمالا ىوذ ضعب مهنف ٠ عامجالا لاوحأو ةبيرتلا لاوحأ

 لاوحأ يف ثحبلا ةيعج ريدمو باتكلاو نيسسردملا نم ريثكلا مهيفو

 انسورد نوةلت نيذلا نابشلا نممهيفو سرادملا ةبلط نم ددعو هردنلب مالا

 كلا جروب د | ىلإ مممبحتك اوواصأ دقو سرابب ىع امجالا معلا ف

 ءاسنو لاجر نم ةيربخلا لامعالاو ملمتلاو هيب رتلاب نيلغتشملا ضعلو تانثفلا

 تاق ىبا قفتاو ٠ اددع ةعيبطلاب م رد ال ٌؤهو تاملعملاو نيماعملا ضعلو

 ةيسردملا ةلطعلا نمز عايض ندرتال اسنرف ىف اماليمز نأ تاملمملا ىدحال



 ةاملاىف محا زباا ىلع دعاست ةب زلكن الاة ب 0 1 ١6

 0 لع كنا هنعفدد لباقع صوصخلا ىلعو ةديدج سورد ىتلت ىف نييلع

 0000 1 ىف اةلطملا نهز لايشسا نأ تباجأو تارثتسالا ةمالعابهجو

 تايلكر اوجم سوردلا كلثل تابلاطااو نيبلاطلا ددع نأ مقاولاو ٠ يعيبط

 تويفدن مهلك ةئامسلا غليي دق |مهريغو « جد يملا و اظ يفسك ١و

 ظ ضورفملا ررقللا

 نوكيل ليصحتلا يف داو لك ةبغر ريغ ببس بابصنالا اذهل سيلو

 ماودلا ىلع ىترتتو ظمت ةيناذ ةميق كلذ هل

 ةيبرتلا» ومدن ةيغرلا كلت 0 « ىعامجالا لمعلا ١ ةلم ىفانس دقو

 دنع دحاو 001 لن[ ةسهاشنف جروب دبا ىحاوض ىف هيزع ترز م

 ىف ةءزعلا بحاص اندجو ةطخملا ىلا انلزن املو مثريغ دنع وه اي ةعارزلا لهأ

 توبيلا بادأ دي نيبو هنم قيرفتلا نركمال لجر هن اذاو ايراظتا

 دقت هنال لاوحالا نم لاحت سانلا ءاينغأ دحأ وأ نييسايسلا دحأ وأ ةيلام

 ل جرخ هنأت 01 دلل ةسابلقا هل ور لك نم :ءافرظلا لئاهث عج

 ءآ كلل 1 نلاقي ام ءريثلاك ترايتلا ىف ىدعتلا اذملو ريهشا ظاش

 دععل مف

 اهبحاص ماقمو ةطحلا نم دحاو رتم وليك ةفاسم ىلع ةنئاكف ةيزملا امأ

 نييناحلا نم راهزالا هو رظتنم قرط ى هيلا رازا لصي اهئاّمحال قصالم

 2 كالت نم ةفيطل راد رظنم جراخل نم تبيلا رظنمو اهنم ةقاب لخدلا ىفو

 0 بلا كلذكو طسبلاب (شورفم زيلهدلا اندجو انلخد امو ةيزيلكت الا رودلا

 قتقبلا ةدندكم 0 كح لافتا ةعاق يلا انيبنتا تح تاقرطلاو



 ار وسكسلازياكن الا مدقترس

 رمتساو عامجالا ىلع تادوعتملا تاديسلا لب اعنا شمخم الب انتلبامف انراظتتا

 فرعت اهتيفلأ دقو عوضوم لك نمانظح انذخأو روتق الب اننبب ثيدحلا

 ىاشثلا مدق مث ةيبرثلا نم اهبيصن تذخأ اهنا ىلع لدد امم ةءواسنرفلا ةغللا

 ةشمختلا ةئسبلا ةأرملا كلك تسيل ةمدابخلا تدهاشو ببر نيد

 فلع نم ةأشع قلتتملا ضيرلا سابا ةساللا اتكرر ىف نسا 7

 دقو اهمايجا وابملع ىلع امللامعا لدن ةمداخ ىه لب ءافرظلا ةمدخ ىلا ةيشاملا

 الو . ءاريكلا توبب ىف تايزيلكت الا تامداحلا اهدلقتت ىلا ءانسملا ةيقاطلا

 ىأتب ال ذاءاخرو ءانه ةشيع شيعي لجرلا نا ىلع, لدم ”ةلكك لذ نأ ىف كي

 ردم لق نم كلذك نكي لو ايلافتلم د اننأر ام لك دعاربق نك

 لاملا كلذ نيب نراقأو هيف ركقا ماودلا ىلع ىنلعج ًاريثأت رظنملا اذه ىدنع
 0 ءايشألا نيبتت' ةنراقملا 3 نم دالبلا كلن ريغ ف تدهاش امو

 ” ,تدقفتو ىزلكنالا ناكملاكلذ تجاص تر امل ىتااوكردا دقو كارلا

 ن واس زل 0 نها نا هلاثما إال هل 2 تنراخو ه1

 نم ىرن نيذلا مهف لامثلا ناكس م اندنع ةعارزلا لهأ نسحبأ نا. مولعمو

 8 مججو هفرتلا 2 ىذلاو ة ةذاتشلا زئاخل 9 ول ع مهب

 امف راوزلا لبقتسي ةصوصخم ةعاق هل ذخلاو ةحارلا تابجوم نم اريثك هتب

 ىذلا لاما بر تاراما هيلع تحالو عانصلا ءادر ال رضحلا ءادز در

 سانلا لك نا ريغ . ه.ارش ذلو ةماعط ٍباطو ةعس ىف شاعو هسفنب هوذا

 الطور ةرناكبوأ طسولا وأ بولا نه دصقا شا



 ةايحا ىف حازتلا ىلع دعاسنةب زدلكن الاةيبرقلا ا

 مك ال ءال وه كرثا لب ءارجالا نيبو مه ةردالا ةشرملا ف" قرفال نم

 ادحاور ” لذا ن لا اناو ة ل أ ملاق الا نم ىه ىلا هيديامرو 0 لهأ نع

 هكلع ىذلاك ىأرتموتكيه نوسجو ةئام نايطالا نم هلو ًارص هنرز مهنم

 دلولا كلذ - هنبال لمج هنا ليلدب ءاينغالا نم وهو ىزيلكن الا انبحاص

 ا 000 نأ هيردق قو كترف كنلأ ةثام ةردق ريم - دنحولا
 رك ا آل انبأل مار . اركرد ال وع لب ابيلا ليعال هنكلو
 دلاوملاو قاوسالا مايأ ىفالا قوف نم سبلب ىذلا ريصقلا قرزالا صيمقلا

 ىلع هنأ ماو اددأ ةفاظنال لح هيف سيل هوجولا عيمج نم اثر ءادر سبب هلاف

 ىف اه قرف الو ةيموم ةيفنح نم بايثلا لسفتل اهسفنن بهذت هلاثم

 لخادلا نم مهتدو "نملك ةيزعلا تاب نيبو امنيدحو ناك رو ادم

 ىلع لطع باب اهل ةريبك ةعاق ىف هنايح ىغق, ملكف هيف نينك اسلا هبشي

 ةفرخز لك نع ةيراع ىهو اخبطلن ريملاب ةضيبم اهاطيحو ةيزعلا شوح

 0 تحطس حاولا ن :ع ةرابع ةريبك ةدئأم هلك ثاثالا نم اهيفو ةنيزو

 املوحو ءاطغ الو شرف ال, مدحلاو دايسالا لك ار اب

 ضل ا او لك نازك ةعدرأ نه اهنسانت ليشخ نم دعاتم

 ةيالا هيف لسغت روجامو خبطلا نوناكمن اًيدر اءنص ىدربلا نم ةعونصم

 لاحلا وه كلذ لب تاينثتسملا نم هرتخا ملو ةعاّقلا كلت ثاثأ لك اذه
 ةئام ءارقلا نم دحاو لك كلذ دهاش اعرو نيعمجأ نييواسن رفلا دنع ىلاغلا

 نا مهغفنو ةيعيبط ةيداع اهارن اننال انسوفت 0 ةاعا
 تابجوم دقف ابمزاول نم ةعارزلا نال اذكه الا شيمب هنك< ال حالفلا



 ١و نيينوسكسلازياكن الا مدقتر س

 ةفاظنلاو ةحارلا

 ءانثتسا دعي هنرز ىذلا ىزيلكن الا عرازلا نا نوبسح ءارقلا لعلو

 تيب تاخد امل نئكسلا تدقتعا يتكلو ىصاالا داب ىلع نك كل
 ةلعفلا شيمي فيك حرشأ نأ ىب ةجاح الو ٠ هْضرأ ىف نولمعي نيذلا ةلعفلا

 شوملا فوأ شيشملا وأ شقلا ىلع نرإلا ىف ماني نأ اما مهنم دحاولاف اندنع

 ةيزعلا بحاول نذأ املو ٠ اهلا ىوأ, ةريقحةدوأ هلأ وأ رب رس أدرأ ىلع

 ةنساوأ توب ةسمخ هلزتم نم رم ةثام دعل لع تار هلامع 8 ةرايز

 ا تدب 0 مدعت رظاونلا بحعل رظانم تاذ ىهو قيرطلا ىلع 0

 رخآ ناتسب فلما نمو ماظتتالا ةباغ ىف قرط هلو راهزأ هلك ريغص ناتسا
 ءامساهملعةانف انيأر لزانلا كلت ىلا اناوصو دنعو ٠ رضللا عاونأ هيف عرزت

 ءاضيبلا سبالملا هيلع عيضر اهماماو اهدحأ مامأ ةسلاج سانلا نم طساوالا

 ىذلا عونلا نم تالجع مدرأ تاذ ةديج ةلاح ىف ةفيطا ةءرع ىف ةنقتللا

 فليمز ةرضح يعم ناكو مولعم وه م نما عيفر وهو ىزيلكنا هل لاقي

 ةديسلا كلتا تناكانا 00 اسف « راسناوب » ويسوم ارش الإ معلا هلع

 5 دا ىحعلاو انءاجأف ناكللا اده ىف ضيرتت تاقأ هنيدملا ءاسن نم

 او د اخشلا كلذ ةنوز املا نحال جدخ

 تباجأف اهني ةرايزب انل حمست تناك نا ناكملا ديس الأس مث همامأ نح
 ًاطاسب زيلهدلا ىفو لجرالل ةحسمم تببلا مامأ اندجوف انتلخدأو حايترالاب

 اهفاظن تابحوم نم لزانملا ىف زياهدلا دوجووهنيعا ضرغلا ادمللابخلا نم

 زيلهدلا مث ةرشابم ءالطا نم فرغلا ىف ناسنالا كدب الف اهءاكس ةحارو



 ةايجلا فمحازملا ىلعدعاستةيزيلكن ا الاةمب يبرتلا .١

 نبملا ىلعو ادوجوم نكي, م ايات ادرلا نم 8 ىف نم هنامم بجو

 هفاظن بجو اهدوجوو ساللاو خبطلا ةينا ليسغل تلعج ةريغص ةعاق

 ىه لك الا ةدوأو صوصخم ناكم ىف ليسغلا لزمل خسبطلاو لك الا ةدوأ

 ا 11 ف راتمأ ةدرأ اعرض لبي ةريبك ىهو خبطلا ةد ىاناضنأ

 طئاخللا ىف هفصن بيغب خبطلا ن واكو هدوجول سفنلا 4 نام ثانالاد نم

 ةفاظنلا ةباغ ىفوهو مدنع اريثكةف لام هذلع كلوا ةفضن الا نم ىلظ الو

 ةراهمرثك ازيلكنالا تاخابطزال ةفاظنلا هذهنم بحعالو قارب هساحن

 نامعتسيو ماودلا ىلع نفظني ”نبف ةمعطالا ىهط ىف ”نهنم ةين آلا ةفاظن ىف
 ىف ريشابطلا نامعتسي امك خبطملا فيظنت ىف ساحنلا ءامو صاصرلا ةراشن

 . ىلع وثجي ةيزيلكنالا ةخابطلا نا ناسن الل ليخت ىتح رجحلاو ناطيملا ةفاظن

 - كلت ىف دجوبو ٠ اهيمدق ىلع هيف فقت ىذلا نم لوطا 8 اب

 عاونأأ املع ريبك ىسركب هبسشأ ليما منصلا ىذ ىبشحلا ثاثالا نم ةعطق

 0 ا اذهو المج 0 همن سح ةقيقدلا تاعونصملا نم ةدع

 ترب فصأ اننا نهذلا نع نييغب الو اهل زنع لعافلا كلذ ةلئاع ءانتعا رادقم

 , هل ديدلا نم رب رس اهيف اذاف مونلا ةد وأ انلخد مث ٠ ةعارزلا ةلعف نم لعاف

 « هنيدوموك » جاردأ وذ قودنص هبناجيو ةفاظنلانمةعامل ساحنلان م رك أ

 نم قاّقحا اهيلع « تيلاوت » ةفاظنلا ةدئام من « هبنك » سلجم هلباقم ىفو

 لدب اذهو ماظن لك ا ةةودصم ناولزللا ةفلتخملا دانملا ةحلسو و قاوزإلا

 . ىوألا ميظنتو بيئرتلا نسحو ةليججا ءايشالا ىلا ءاطسبلا كتثلوأ ليم ىلع

 ةبرقم ىلع دجوب هنال ملمتهالا اذه لثم ةّمبطلا هذه نم سانلا لكل



 ١١ نيينوسكسلا زيلكتالا مدقت رس

 تاذ وأ صيب تاواكسر فيل لخدمو نكسملا ماما ريعص ناتس نم

 ضعب تدهاش دقف اذه عمو كلذ ريغو دفاونلا قوف ةفلتخ ةابمج ناولا

 ىلع لدن لخادلا ىف ىربام لكو ةلمهم ةرذق لزانع ةفوفح ةلعفلا تالحم

 دقو ا ةثر نا مادقالا ةأمح لودغلو لوحورب لافطالاو هئدر هه

 ال نييدنلرالا ةلسعفلا نا » ىل لاق توافتلا اذه نع منصملا ريدم تلأس
 ةقيتعلا نك اسملا نوط كلذل ايف ةحازلا تاح ومو توا ةفاط 0

 هلعفلل تيبط دقف ةديدمجلا كو لا ا مم اجامل ةيفاك ىهو ةديهز ةرحا

 نانلا ادور 6 ناكل لإ اهنوننزنو اهب نوتتمي :نذلا نيبسو الا

 ىلع داصملا 0 ' نيدنرإلا 0 'هباو ةيزملا بحاص كلذ

 زدلكت الا ةاشن ىه ىتلا ةيلالقتسالا ةأشنلا نيب قرفلا نيبتي انه نمو

 قلبت اهف نيد الا ةاغن نم كاةلكتالا ةاشيلا نو

 وهو نكسملا ف بييرتلا نسحو ةشيمملا ماظن ىلا امهم قيرف لك دادعتساب

 تاللالا عانص اح لتالق مايأ دعل قفراز ىف 47 تدك أ سوسح قرف

 ) كي وكم » ةدلم ةكياخلا

 هاندجوف مئاصلا كلذدنع ىاشلا لوانتل رهظلا دعل ةسماخلا هعاسلاق انهذ

 ةدوا ف ىاشللا ا مدقو هيواعو ةضرا ناتدبط وهو ككلع رك اتنب نك

 )ل واس 2( ىقيسوم ةلاو » هلك ) سلاح اهفو 0 لافتسالاَو لكلا ةدعم

 لعأ لوي انعم تاق ا لقاو هنم رغصا طاس) هقوفو اهلغا رتسي طاسو



 ةايحلا ىف محا زبلا لع دعاستةب زياكنالاةيبر رتلا 355 :

 ةديام لع هانلوان” دمه ئاشلا اما هتفاظندو هب ءانتعا 01 ل

 ليلا 0403 ن م ةدئاملا ءاطغف فراخزلا نم م نوكت نا داكن ةيلا ى ةعل سم

 عاوناب 2 ذام ةئلم وأ 5 هةر لا فيا نم كاوك الاوأ قلقا

 ىنم للط ةرم لاق تبرش الو ٠ ةديزلاب نوهدم ددقم شيعو ةرطفالا

 ديدج نماهيف ىاشلا اوبصي نآ لبق يتبوكاولسغ مهم اذاو تيضرف ل

 ا( 3 10 ضرتلا اذمل ةدئاملا قوف ةداوجوم ةفهص ءاملا ارغدوأو

 00000 اكل واعر ناب ابلاغ ناوفتك نيواسلر فلا نأ تلق اذا طخ

 ىذلا وه اذبف لاح لك ىلعو . لافتحاو ءافتتحا ةدايز ريغ نرم مهفيضل

 0 1 ا! راللا كلذ نأ ةصاللاو .٠ قرواج نمو ىدلب نمت هملعأ
 "01 ارنا نم ريتك ف 0 ول امتلأت هعدشتو ىاشلا لوانت ىف

 نوعسنوهسمح ىناجاف هدنع لجرلا ةرجا نع ةبزعلا بحاص تاأس هم

 «ن ا ام غلبت ل 0 و 1 والرش ل فكك ف

 ةلمفلا كئاوأ ه نكت نيذلا دا 7 اره ادهو رك نيطاطلا "نم بيشو

 م1017 21 نلا اهانح رش ىتاا ةيفيكلاب شيبلا ليصحت نم
 .نم ىضتقت لزالا ماظن نسحو ةفاظنلا ترأ ىلع ليلد مّ لو اليلق الا

 ىف لساكملا ىلع عاجطضالاو ةخاسولاو لاما لالتتخا نم رك تالا

 تاناملاو ىوابقلا

 فالخم اليلق الا دصتقيال يزلكت الا لماعلا تأ اضيأ ظحالبلو

 ليصح ىف هدامعاو ابي رقت هلك بسكب ام قف لوالاف ىواسنرفلا هقيفر

 ىلا ةجرد نم هلاقتناب بتارلا ةدايز نم هوجربام ىلع وه امنا مسوأ شيع



 ١ع نيينوسكسلا زيلحنالا مدقترس

 ىقذحوةسارف او ىف هلو ٠ ىمويلا هرجا نم هرخدب ام ىلعال اهنم مفرأ

 م فق بسلا وه ادهو تحنس ىتم قرتلا ة هصرف عضل الف ءامئرالا

 © كانا ةرارشلا ىأ راذا هدلب نع ةرجحلا فاخ الو بترغتلا نع جحبال

 1 ديكس زيلكت الا نم . راطقالا عيمج يلا نورجاهب نيذلا ددع هيلع لدن

 ليع كلدل هاقو ده هئامرالئثلا نس راخدا قالا نيل ةلس

 تاكرش راكتلا ف نابل وه اكو ارك فال نيمأتلا ىلا زيلكرالا

 ربك اراهشا ةدحتلا تاالولاو اياكسا 0 ذللا نيمألا

 ءاديتسالا 0 ثنلا هذه باحص الام ىلع ديدج ناهر مدقت امفو

 قرتلاو مدهتلل

 هشدع د ناكو رئص انعم دالبلا هذه قف لحرلا لا دن مما و

 تبيلا ماظن ثيح نم ةحار ىفو ةيوابوروالا ةراّقلا لها ةشيعم نم نسحأ

 هذه لماع صقنسال هناف ةلججابو رضوا زيلكم الا لوف اهمال لا

 نأ زوجمو لب رهاظلا ف حبصيل ادج ريسي الا رضحلا وا فيرلا ىف دالبلا

 ةموعن ذنم ةمعنلا اوذرع نيذلا تايئيملا ىوذ نم اضيأ ةقيقملا ف حبصي

 هيلا هليم ىلع لدت رهاظلا قاةتلاخو هنغاةسوارلا معنتلا رودف رافظالا

 ايقش شيعي و رتقي نأ ىلع ةمساىف شيميل قل لا لصف هلال هيف 0

 ريتقتلاب الا انل مدقتالو راخدالاو ريفوتلا ىه ى كلا ةلضملاف نعال

 ”> قطوم تاث رف يزيلكنالا هفاعي اع'اتم لخزلا ىطرب كلذل كرافت

 كلذ عمو رض كح نار 1 قدا تاتيلعلا لكن اندنع ةموكملا

 نكل . ديهزلا مهننرم نم ًابناج نورخدب نييواسن رفلا نيفظوملا نم ريثكف



 ةايحلاق محارب |لعدعاساةا ريك ا ا 0

 |0007 الصح ىح هنغ لع قافنالا ىف رس

 0 ”هدنع ضافام لغتسل 3 دغ لاو شيعلا نم روسنم

 000 0020 ةشدنلاو ريفوتلا لعاندومت راث ا انيف تربظ دفلو

 نالكلذ لاملاو ةورثلا نم اغلبم انم دحاولا غلب ولو دئاوعلا كلت ىلع طفاحي

 ةيضرعلا ةنرلاب ىضرتو ريسبلا ماظنلا نم هل تيب ىتتكنف لوزتال ةداعلا

 جورخلا نوال نيذلا « هءدنامرو ( لهأ هشيعم لضفن لنا ممللا ةليلعلا

 اوبسك امهم مهتساعت نم

 00007 ةالا للام ليصحتل ادادعتسا انم ةلمعلا تاقبط ىف نا

 000000011011 ثيح نم ءاقتزالا يلا مسيف دادعتساال مهنكلو

 لزملا ماظن ةذل نوكردي الو ةيضارلا ةمسلا ةشيع ةوالح نوقوذ»ال مهما

 هيف ةحارلا تابجوم لاكو

 اددصقو هن ع مهضعل عم تبكر موتاذ سردلا ةءارق نم عارفلا دععل

 تنكو ربظلا ماعط انل دعأ ثيح جروبنددا ىحاوض يف نكسن ةلئاع ةرابز

 امتدجوذا ىعامجالا للعلا ةلجم ءارق نم اهمال ةلئاعلا كلت ةراي ل عكا الام

 لزتلا نم انيرق املف ٠ زياكن الا ناهذأ ىف انملاعت ريثأت ىلع اه فقأ ةصرف

 اشارت ذآ فرحا نم عجدقو ميظع عفن لع ايتن اد

 دالوأةنال و جوزلا دلاووبابشلا ناعير ىف نيجو رركاملات ةئابلاو 1

 ل 0 ل نأ ع ءالللا يفابك أب ةنسسلا نونكسي 30 نظأ امذ

 '" قيرطلاؤتدهاش دقو ٠ ج روبن دما نم

 زيلكن الا تاداعنم ةداع ءاتشلا ىف يتح ماودلا ىلع ءالملا نك ءاودلا ىلع



 0 نيينوسكسلا زاكن ال مدقت رس

 ما ةيحاضلا ٠ نك 0 | جاوزلا كشو لع ةاتف :ذ ىتربخأ دقف

 املوق نييواسا رفلا ن < انشهد امو ٠ ةنيدملا ىلا مو لك عدس اهحوز

 تادعم دسجيو دويقلا ميج نم ناسنالا صلخم ذا انهو ذلأ كلذ ىرت اهنا
 بطقلا امه ةشيعملا دغرو لالقتسالا نا ىنظ ىفو .ةلماك دغرلا مزاولو ةحارلا

 ا هم ىف ابلكملاعأ هرعت اا راكفا هيلآ ىر ىلا

 ك1 فواتاسف د نم لقام ىلع راصتقالاو ةلزعلا ىف نوحاترب مارب كلذل

 ارثاءارك او ةوافح انابوق لذنملا نم انونداملو ٠ ىنخح الام ةوققلا نم ةمالل

 مقا ولاو اهملع “ 0 1 وو هت دايم اوف رع اميدص مل تنك ىت 3و را دع

 نب راش رفلا ناهذا ىلع 6 يكمل ذا خاخمأ لخدب ال ىعامجالا ملا نا

 ل واسنرفلا نا ىلا مجرب كارما قا نيتمالا ند

 هن ىايلكس نلااماو مك ىناسنالا عمتجما ارحل اب ظنت ةقبرط نع

 1 اسي نسا ':ابيلع وه ريشا ةقيرط هديل

 للا ليكم االاو :ةنل ومعلا ناكلفاالا ىلإ الا ةأعنلا لهأ نحت

 رادلا لهأ مهف اذكم + 'ةديمملا ةيلمعلا:راومالا ىلا نوليع ةيلالتتسالا هاذ

 كالمالابابرأ نم مو ةشيمملل اب هنماوسُلاو ىعامجالا للعلا ايف نحم يتلا

 مدع ىلع اولوع دقو ماعلا اذه ىهتن كنا اهورجأ ةعساولا

 م نا ديرب لجرلا نال امام مهضرأ اوذختب ناو راجمالا ديدجم
 ةيغالا انخأو دادعتمالاب الغتعم هارت مولعلا لحالا أ, كو 0
 ني هرواجن قيدص ةبزعع ىف راملا لوط همو ىضقيف لمعلا ةلوازع

 ةيدب نيب قيطتلاو هدي ىف تاكلاوافرط مفرش ةعار را ل ا



 ةايمللا ىفمحارتلا لعدعاستةب زيككن الاةيبرتلااا

 ىتح زيلكنالا نا تدهاش دقو ٠ ىلشلا ىه ىتلا ةيزيلكن الا ةقيرطلا ىلع

 00 ناك !ندلا ف مرام نوضيو ةعانصلاو ةراجتلاب نولغتشي نذلا

 او لوخ دل! !نوليستسو انم ايللا برقأ مهف راع انعانص نم ةعارزلل

 0 راز هلا قفار ناو ) ا : » ويسوم ءاقدصالا هع را 5

 00007 انو ةلاملا ثويبلادحال الكو ناكفنا ملعف بزعلا 0

 اا او راف ليك ولا كلذ هنع لخمتو هءاوبأ .لفقاف ةحتاج تبا
 ىف لجرلا اذه لاثمأ نم اريثك دجأ ىنلاخأ ال ىتاو ٠ اهتحالف ىف ماقأو

 ةيواسن رفلا دالنلا

 يتلا ةمررتلا امدجوف ةعارزلاىلا زبلكن الا دادعتسا ةلع نع تثحص دقو

 ىلا فاضي مب 00007 |1170 دج لام ةرثكل ةلفكز نوكشت نا دال

 لال جالا رعمع فخشلا نم ةيلالقتسالا مه :أشنل مزال وهام كلذ

 كلت فرعت ىلع نوبشيف سانلا ةفرع٠ ىف مهبح نم "ا عرظلا تح

 مقرر ليصحم ىف مهبغرل اضيأ اهتقباطأ فيرلا ةشبع مويلع لومسلو تاناكل |ظ

 راجشالا سرغ سرام دقو الا بابشلا نابأ مهنم دحاولا غلبي الف م

 ريثكلا هكردب كلذ "لك ٠ ةيلزنلا تاناوبملا ضعب ةيبرتو لوقبلا عرزو

 تامواعم هذهو ءانع الو سمن ريغ نم ةرطفلا ضحع زيلكنالا نابش ن

 مادا للا رألا ةرادآ لع-اويلقأ نمو  نوحالفلا الا: اندنع ايلطحال

 ىف تح ةيداب ةيبرتلا هده را ( و سا[ ١ وسام انة دعا كمال ير

 0 املا بهذ ام دنع ةكب مالا ةانجللا .تابالولاب ىدرالللا شرادت

 اصوصخ ةيعيبطلا مولملاب مامهالا نا ىأرف ةبعامجالا انناحناب قلعت



 هلل نيينوسكسلازياكنالا 0

 نورصتقي. ال م ار ١ هتان مل 00

 رود 1 : تادهاشلل وا كلا لعل نوب ره لي سردلا فابعل

 8 4 نأ هيذمالت نم بلطي سردملاو 1 نيب ىح عوضوم ىلع مهماحا

 0 امدهاشع سردلا مهبلع قلياةقرو 1 نحيش نوه عرفب لباملا سردلا

 رهاظو . 0 هناكم نم حاوحأل ا "ىثلا كل ةطسإ و 0 ىثلل مبك اردا

 ”ءادملللا لأ سف ناهذالا ىف معال ىت ياو ميلعتلا ىف تدثا ةقيرط هذه نا

 ظح الزاك اذا امتوام نومك | ضرالاو'ىثلا هنملانت ىئذلا ناكل

 كلذ ريغو هتئيهو هلكش ىف رظنلا نعمأو هو
 . مهضعب وأ ةذمالتلا نكس اذا الا رؤسيم ريغ مياعتلا اذه نا مولمملا نمو

 اهنم ةبرقم ىلع وأ مهسرادم ىف نوكي ناك نيلصتم هب اوناك وأ ءالملا ىف

 مهسرد ىف هيلا نوجاتح ام اهنم ن ودخاب نيتاسا

 ةعارزلا لامممأ ةلوازمل دادعتسالا اذه زيلكنالا ىف «نات» ظحال
 نا هتافلؤم ضعب ىف ىتك هنا هنع ركذاو فايرالا ىف ةشبعلا ىلا ليملاو

 "عا نم نيعمتحملا نم تويسلا ف هيف ةرساشملا رح ىلا الا

 لل كذملا 2 الا 00 قرط لع رجلا رودب ثيح راوزو

 2 لش اذه كا ليع سانلانم دحاو لكو هل ءمالا دايشتسالاو تان رللا

0 

 ةديعم نوكن هللازات يعإ ىذلا انيجاض ةحو ارا د

 ةسملل امراداىلوتي نأ ديرب يتلا هيضارأ 1 ىف هتيحاصم ىلا ءاضرلا لاكب

 تاوع اهماو ةقداص هعزعلا ان رف ايلم عوض وملا اله ىف ىتتاثداح دقو



 ةايحلاىفمحازبلا ىلع دعاسنةي زيلكن الاةيبرتلاا

 عفنلا و ررضلا ىهجو تنيدنو هفارطاب تطاحا نأ دعل ةيورب تم نعام ىلع

 7 هل م3 ةلااتعمو هت ادعاسم اك دج ولاددرت اح ور قنا قلو "هل

 : امادقاو انة طابو هرزأ نعال ا لحجرلل ةارلا هن رم نا ىف كذا

 مهنايطأ ةرادا اولوت, نأ نودوب اسن رف ىف ىناةدصأ نم اريثك فرعأ ىتاو
2 

 مهتقفاسم مهئاسن ءابال كلذ نوعيطتسيال مهنكلو نب رجاتسللا ةلقل يسم

 م00 ا لبو لترا رم فيرا ةشيمم نع دعبأ ةيواسن ر فلا ةأرلاف
 ىه تناك اعرو اهنداتعا ىلا تاعامجالاو اهتارايزو امنابحاص نع ىللختت نأ

 قدكترا اع انمراجحو انتعانصو انتعارز مدقلا قب رط يف ديحولا ةرثعلا رحح

 ىنغاىا جاوز نسح !لجرلا جوزتي كلذل ةثيد فرح كلت ناب مولا نم اهنهذ

 فا 01 41 لف ناك اذا دس قرف ىتاثلاو كوالا نيو ١ أرضا

 نا ال ةاذللا لع ارتأت نيناطورلا ءاسورلل نا لامي ةموكملا

 مهمع ةعمسلا نسحل ءاقبتساو مهفرشل اظفح كلذك كلذ نوكي ال

 ةرتلكلا ىف ةلطع اموب امال دحالاو تبسلا يوب سرد ىدنع نكي مل

 كا وا ومالا لففتو لاتخأالا ةكرح تفتت تدننلا ربل :نف
 مالا رثك أ م زيلكت الا نا هرطاخم لوجي ىناطسفس بثرو . نينثالا مو

 يف الو لمعلا ىلع هتردق ىف ىزبلكن الل ريظنال هنا مقا ولاو المح مهلقاو المح

 نم نك ام لقا: ىف نكعام رثك أ لمعي هنال هنم ةحارتسالا ىلع هتردق
 مستفت ال ااا ل نأ هرددلا ىف تدهاش دقو. نكماام حمرتسي نمزا

 اندنع نم رثك أ اركبم ءاسملا ىف لفتت يه مث احابص ةعساتلا ةعاسلا لبق

 حبخصلا لمعلا موب ترا ةصالملاو ٠ لما ئاودو اصلا ناش كلذكو



 ١١ ٠١648 نيينوسكلازيلكنالا مدهت رس 2-2

 فهذي نا ىزيلكنالا ىلع لبس انه نمو ٠ ايدنع هنم ركن الا دنع اا

 نكسي. ال هنال حابصلا ىف دوعي ناو ةنيدملا ىحاوض ىف هتنب ىلا موي لك

 نذل ريشك نا مهضعل ل و ردات الا تمدقت 6 لفشل

 ءاسمحابص و لك نوعطفيو الحلا نونكسي جروب اىف تداولا بابرأ

 اتوفوأ مهمراجي لا فخ كرك نورتك الاف ادع يا ري

 نارخاتم هوقو ردكم ملانشأ باوبأ اوحتفي نا مهملع لبسي كلذل
 تبسلا موب يرتسي دحأ نم امو دحألا م وب نولطمي ال مهنم اريك نا م
 ىواسنرفلا نا لاَقل لالا هذه ىلع لمأتلا رصتقا ولو . ادد ربظلا دعل

 لمعلا تاعاسددع دنع فوقولا ىنينبال هناريغى زباكنالا نم المع ربك ا

 تقوىف ًاريثك لمعي وهف ريثكب ربك ١ ىزيلكن الا لمعةنزو اه زسجاولا لب

 دقو راهلا طسو ماعطلا نم ائيش أف ل وانك ةبنه حبرتسإ داك الو ريش

 لمعلا نعىلخت نا نود نم هيمدق ىلع وهو هلواس

 مجانم دحأ ةرابزا تبهذو تبسلا مون ةحيبص عارفلا ةصرف تزهنا

 ريدم مع نبيا, تفرعن كانهو « نيدنريواه » ةنيدم نم ةيرقم ىلع محفلا

 ةديدحلا هديالبز ىف مانغ الا ةراجت لغتشي ى زيلكنا تاش وهو مجنما

 ىف هتلاح نع ضار وهو هرتاكسنا ىف نزبش ىضتيلا م نانسلك نا
 هتلأسف « ةيقيقملا ةايلا كانه » ىل لاقو ايددأ اماّنم اهراتخا دقو دالبلا كلت

 ةيحم نا ىلع ديدج لاهرت وهو « لالقتسالا » لاَمف اهم هءاحعأ تجوم نع

 الا عيج ىف لمعلا ىلا هعفدتو ىزيلكنالا كرم ىلا ىه لالقتسالا

 مدصاقم روغابربسو مهقالخأو . مدئاوع ىف انثحبو مهلا وحأ انبلق اعمو
 كلا 1#
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 ةايملا ىفمحازتلا لعدعاسنةي زيلحنالاةيب رقلا ١

 مجبأ نع 00 ا اهييسالا لوب مهما ريغ ةحش ل 0 ممم ص 0

 طبشل لماعك نا 101 قت نأ » لاقف دالبلا' كلت ق ةشيعملا قرطلا

 تاالئاعلا رامخ نم هتاثأع ا سفالو ةناشلا كلذ ً انكم )0 مانغالا ىئر

 نكل اهبسك لقام الا مئانصلا نم  رقتحم ال ىزياكنالا نا ريغ ىطسول
 هف رعم نم اهبحاص ن "عا ل .ال دئاوفلا || ةريثك مانغألا ةياعر

 مانغ الاب راحالا مزليام عيمج ىلع فوقولا نمو اهم لزن ىتلا دالبلا لاوحأ

 ىنكسلاب مهلئاذر بانتجا لبسلا نمنا ىلع موقلاكئلوأ مارتحا لح ريصي نا
 مدقا أه 1 ىلا ةعنصلا تاجاح مل لكو راما م اذاف ) 0 اديعل

 ةراحتلاب ادب, نأ دالبلا كلت ىف مداقلا دارا اذا اما ملا نم عيطق ءارش ع

 جاتتالا ةل يلق ضرأ ىف مّقيف ةرسامسلا ىديأ ىف ةبوعلا حبصي هناف ةرشابم

 ليسا 11 نوم ريال انئابش نا ىنَظ ىفو ٠ جباتتلا ةمودعم ةيشامو

 زيلكنالا نابش نم ريثكلا حجني هيو موقأأالا لاثملا هنا ىلع لاثما اذه ىلع
 لكل

 0 لا نبهت تنكنف 5 0 نم نك ل ةهنانعلا ثتهحو

 نال ا كانا كالتل رئازلا هدهاشي ام هيلع لدي ايلضا اًماَمِم

 ارا اا رك يوم دقو ةنيغلا ةينفلا تاننتتملاو ةلئاعلا دارفأ لثك

 كلذ عمو اهفحن راد ىف تناكول ةريبكلا نئادملا اهب رخافتت تارخدم ىلع

 0| 8 خدع فينيل



 ١/١ _ نييثوسكسلا زيلكت ال امدقت رس

 عيب ىلا اهترطضا رسع ةلاح ىف تحبصأ تالئاعلا كلنا ضعب نا ىب لصتا

 كفانا ارب هداف 0 تنك ناتسو رصق ةيساص ا 7

 اهمأ تملع ءاصقتسالا يرمو« نييتلتسلا ».ةلاللس' نم نيمدف الا

 نع تدعتبا. اهنا ىمع اسنرف ىءافرشلا تادفتك ةايلل راودأ أ

 دشرالا نم امور لاقتأب الا امارنا نيب اهماقم تظفح امو لامعالا ةلوازم

 فيولا هبشي امم ءاصيالا قيرطب لصحم ثراوتلا ناكام اريثكو دشرالا ىلا

 تييبماو تالئالئلا كلتا نم ريثكللا لع نامرلا حا لال ممو

 راثدنالاو لاوزلا ا. قدح

 نم ةقيقملا ف تبل نيت الا #فاردأ تظن هه ودا ا
 لثم دلتال ةيلالقتسالا تايسطلا نأل ىوكسلا ىردكماالا لا مت
 اف تثراوو ةرام مط ممالالاوحأ ىف ثحابلا دجب الف ةروكدملا ةقبطلا

 نعااديه لالقتسالا لجر اهبضاشب ىلا دالبلا ف فلسلا نإ نس

 « جورت » دالب ىف لاملا اذكه ٠ ةيلصالا هتلاح ىلع ئأ ةيبلجالا تارا

 ف ىدكالا عرا نلادهاش ثاحا 4 نلن و ةامنلا ن اييكتلا تابج ضعل ىفو

 ًارثأ دج ال كلذك ٠ هريغ هب طلتخم نأ نودي مدقلا ذنم هيلع ناك ام ىلع

 رصنعلا نرالا اهيف دوسي ىتلا ةديدملا دالبلا ىف ةيئارولا فارشالا ةقبطا

 الوانارتسوأ ىفالوةيستلا تانالولا فاخر ا ركل

 سنجلا كلذ ةعيبط نال اذه ىف ةبارغ الو . اهريغو ةديدجلا هدهاليز ىف

  :ساهريغ نع ةيلالقتسالا ةأشنلا نيا ىذلاو : دوحولا كاذ 00 ١

 هصخش ىف عد ا لكاةنعنا ال 1 مايق وه ةناسنالا تانيا



 ةاياىفمحازنلا ىبعدعاستةيزيلكن الاةيبرتلا ١ا/؟

 ةلاملا ىهلو ٌمثروجح ف ىرب نيذلا هل وعم لود نم رادكف لاو ةوملا نم

 6 محا )05 (ةنسنل ءرلا ةددعاسم» مهل وع نلكف الا اهتعربفبت لا

 قومح نم ابعش امو زيلكد الا فارشا ةّقبط نا ققحلا نمو « ةانطإ

 ال لا دلو ددرللا ةيكسلملا لاقتناب ءاصيالااو ةيدشرالا

 ةدعاسم ةدعأق لع ةعاقلا 4لاكن الا 0 رانا "نارا ىهن مدقت أم فلاخ

 اال ةفكراو ىلدالا دللا ىلا هتميع لزني امه ابنبال ةلئاغلا

 6-5 أاشنبإ 0 ا 1 ىف ةفرشلا ةلئانلا دهراف: ةايلا ىف هتحازمو

 نذلا ؟ كيامار ولا ) عم ةرتلكنا دا)ا ةيارولا فازنشالا ةفيط تاخد

 نم مث 0 ص . نينا 3 - نحو ١ أهلا 0 ةدأ مهل 0 00

 ةلالد انلدب 0 0 اهف نونكمطب 0 0 م 01 0 عاطل

 ناار 20 10001 ا نو دونملا كلتا داشتحتا ةيفيك لع ةحنضاو

 اهتساحاب اوصتخاف مهضرأ مومماقو ابلهأ نيب اوطرفنا مهماو زيلكتالا دالب

 مالا لهأ نم نبرجاهلا 1 و دكسلا نأ 3 اعطاك ا أهلا 0 مهنكلو

 كنا رارتا ةعفنل 0 لا

 نيتفاتخم نيتأشن نم نيتيعمج نب عازب وه اعا نيقيرفلا نيب 08 عازنلاو
 فالتخالا لك

 اك لا ل ناسا نع دنامر وتلا داعتا ردن
 قارولا فرشثلا وهو ةيلاكتالا ممأشن ىلا مجرب امب كسقلا لك اوكسم



 ال" - نينوكلازيكنالمدقرس 000000

 0 1 كلذ ا ام ىلع اوماقأو دلولا ىلا دلاولا نم لقت ىذلا

 وأ ىنوسكسلا ىزيلكن الا رصبملا ةدع نورت ىدم ا رشق 100

 نفك تاكلا اده يف 0 فا ىلطم نم سلو ٠ ه رتاكنا ىف ىلداتتملا

 ىتلاقئاوعلا كيناه ىلع هبلغتو تابقعلا كلنت ىزيلكن الا زايتجاب لاخلا ىهتنا

 ةردقلا نمهيف عدوأ اميلوألا ماقْلا بحاص هتروريصو الاوط انامزأ هتدبق

 نادهاشأ ىنكلاو ثك ةبلاغ ةايح قوفت ىتلا ةايلاو لامحالاو ةمواقملا ىلع

 نا مواعملا نف اهرئاود قيضأ ىف ةيكولملا ةطلسلا رصح هرصن جئاتن نم

 نم كلذ ايف انفه ةمالا كن نا ىلع مهماظن سيسات | ريما

 ىذلا نمزلا ف ةياغلاهدهىلا مطوصو ناكو ٠ ةيلالقتسالا ةاشنلاتايصوصخ

 ىلا اهرضأ ىضفاق ةيواست رقلا ةمالا ةلمزا لع ةلاكناالا هانا 5

 ايتماركح ف قلطملا هدادبتساو رشع ميارلا زيول ةرطيس

 مهل قب لب مم دنامروتلا راثآ ما اوصلخت, زي لكنالا نا ريغ

 اهرلعخ واماش نم اوللق ناب ايسذانا ىنناوقتإك 1و ةيئار را[ ف م ل

 مس دوجوك ةسانسلا تازامالا ضع عم ةيلمفال ةعسا ةيكولملاك

 | ودجو مهنال زا زايتمالا اذه لعاهولضاني و تادرؤللا: سل قلهدا رفا

 مسقلا هن ىعاو نع راكم الا نا.هناسو ٠ نبال مح هراضم ىلع ةحجار هاباز#

 فراطاو عئانصلا ىلا عب للا لايم ةلالمتسالا ء اهل اد ل نم قالا

 تافتلا نود نم مهسمتأب .ميقزتس م ليصحم ىلا نابشلا جابتجا ن .م تانك

 نم مهتيل وفط دنم مهف عدوأ اممو ممماسن روبم راظتنا وأ معلب" ةدراو

 ىلع فقو نمو اموفرعي ىتلا ةجاحلا كلتا ادس هيلع مادقالاو لمعلا ةبحم



 ةايحلا فمحارتلا ىلع دعاستةيزيلكن الاةيجرتلا

 فارشالا ةّتبط ىف ريلكنالا اهارب يتلا ةدئافلا هل تحضو ليملا اذه ةقيقح

 مهس وفن هب ىضرت ةلهس ةليسو اهيف لوري : مومع رمملاب كك تدجو ىلا

 ولع م ىلا ةسايسلا ىهو أبنم ني ةفظو ءاد ال ريغلا رظن ف فورلو

 ةمداصم ماود نا كلذ ىلع دزو امام ساوسلا مفرأ نسل

 00000 1 ٠ فاشل ىوسكسلا ىف لبصأ يع ىلا ةيلالقتسالا ةينرتلا

 نامزلا نم نرق دنم صخ.الا ىلعو اريثك مهماطو

 0 11١ فارخالا ف ةيلالتتسالا ةأعنلا ثرثأ

 0 ال ٠ ايدياو ةلاطبلا نم ىاثلا دلولا تلشنتا اها لوالا
 نا 00 00 كلارا هدهو لشملاو:ةموكشللا فئالقو نع هتلوحو

 لنا ل ىلا يشف اكش مم تداو ءانب الا كلثلو ال ديحولا ًاحلملا ايدنع

 1 ْ دلولا كلد 0 أ نودشرالاو مم لمعلا لع ةردعلا دمفو

 ةأشنلا صاخ وه ع ةسل ل اهف لجرألا موه تح ةديدحلا ةامحلا

 ءانبالا كءاوأ دحأىلالاملامقوو دشرالا لسن ضرفتا اذا كلذل ٠ ةيلالقتسالا

 هربخ شخ ةندتم ةمرت ىلرت دقو ءافرشلا ثفص ق لخدي هتأر تارثلا

 ينل 20 .:سمائش فرعي و هتشدعم شعل ل نمي هريغل نكن همهو ظ

 اناف 01 ةقبطلا كلت ةايح نوددحي مبف ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىلا عجرت

 فاضي 8 5 ا تاضحوم 0 ءافع كعصاو تاحنالل مالولو

 مهملع معنتو مهتبترةموكملا مفرت نيذلا لصالا يف وسكسلا لاحارلا نكاولا



 00 اال 0 نينوسكلازيكنالامدقترس

 نما كثعزتنا ىتح ةيك وللا تلض 6 فارشألا تارا

 لحجر 1 كلذ . مهالقتساو دارفالا هن رحل كلا ىلا ح ومط لك مهسوفت

 هلثن اهنم نش نأ الو ام" لاكتالا لدلر ءاتها ةسابللا مال لالقتسالا

 هل< ىف هّميعي دبق لك نم هصالخو هلالقتسا ىلع ضارتلا ديدش كار

 لطميوأ *هتعارز قيعي ام قيطي الف هقزتّىس ليص# ىف هيلا هجايتحال ىتاذلا
 الو اهدانيتسالاةموكنملا هماَست لآ نيتالو راس سا ا
 ةموكملا لعج ىلا مءادلا هليم لاحلا كلت ةحتنو ابمثا رْض هبلغ نقف نا

 ىف دحاو لكل مزاللا ماعلا نمالا ظفح ىهو ةيرورضلا امتةيظو ىلع ةرصاق

 ماعلا نم لاب لالخ الا .كلذ دضب يهف ةيلاكتالا ممالا لاح ةجيقن امأ . هلم

 اذا موس وفن فى نورسيإأم ءاجر مد كلذل نولمعي سانلاو ناكمالا ردَشب

 ذا مبئانب الوأ مل ةرفاولا بتاورلا تاذ فئاظولا لين نم ميزح بلغأ
 امج ىلا ةماالا لاومأ نم هنع ناكام يملا نسحا نا ناهد الا ف

 ران نم هانمرلا امو لقالقلا نم انتل ال سلو اي

 ىف اهنومدختسي ةيبونملا اكيرصأ لهأ لاز ال ىتلا ةددمتملا نتفلاو تاروثلا

 مدهت أم ريغ بيس موب لك

 اللقم اهسفنن اهسف ةموكح ىلع ةيزيلكت الا ةمالا دومت ناك اذكه

 مرو ريصو مهمأطو لقث نم ىشخم ناك نيذل مهو مهنم ءافرشلا تازايتمال

 اهببسي نيتوعمم
 الجلال تلارطلا اهنافرلا راكم لح ةئراط ةئار و اما اا عمو

 ةيناثلا اندجو اهرازضأو اهمفاتم نيبزانلباق اذاو اريثك ظنم تريغو للا



 ةايحلا ىفمحازتلا لعدعاستة زيلكن الاةيب رتلا و1/5

 ةسارا

 00000 أ هل ةييفأل رجلا نأ ىلع ةلالقتسالا ةأفنلا رادم

 ىلاامجار ناكام الا مهضعلو سانلا نيب قرفالو هترباثمو هتمهو لمعلا ىلع

 دجوادق لسانتلاو ةثارولا ىضتقع ماقملا ةعيفر ةقيط لوخدو تافصلا كلن

 لب هسفنب ميش سيل لجرلا نا هتدام ايلاكا رخآا اركف لصالا اذه فناجي

 رييغلاذه نأ رهاظو هيلا ىمتني ىذلا هبزحو هنريشعو هتلئاع نم 4 هتمق

 ةراقلا لهأ نحنو هلصأ يف ةمالا لاثم ربغي هنال هيلا ترشأ كك ظع

 00 01 انك انيرانال ركملا اذنه نم اريثك زئمشنال

 ىلا سانلا مسقت ىرن كلذلو هتاذب درف لك دنع اه روق ف

 ف0 001 هلا نا آلا . ايعبط ارمأ رئاشعلاو لسنلا بسحم تاقبظ

 مهاعدلا ةتناث ةيلالقتسالا ةأشنلا ثيح ةمالا عومجم دنع اسال ارتلكتا

 امال نإ هالظبزهو مدنع روعشلا اذه تدهاشام اريثكو ناهذالا ىف

 ندا 7 0 07 9( ف ردنلا باتك) هايمو ( ىريك اش ) ويسسم هفلأ

 مهداة وءارمالاببجعي ىدلا وه فرشتسملاو ٠ هيلا نوليعو فرشلا نوبح

 الو ممم قاصتلالاو مهيف ككحتلل ةليسو لك دخترو نولوُدي امو نولعفي امف

 كنغاوأ ها رب اع لب هرظنو هنأ ر مهلامعأ ىلع 5 و يللا لاوحلا قف رظن

 ترغتسي دفل ١» فلا لاق ..ةدج ىلع ةايح مهل اواعج نذلا ءارمالا

 فيكو دالبلا هذهىف اهل تراص ىتلا ةيمهالاو ةءدروللا راشتنا نم ناسنالا

 مل ىتح ( ةيدروللا ) ءابالا ةبتر دبعت نأ ةرح امل لاقي ىتلا اندلب ىف حصي

 .اهظمتو ابل الالجا هنطب ىلع ميطبني ملو اهئاليخم عدخن, مل دحاو انيف قب



 ا 2 نيينوسكسلازلكنالا مدقترس

 ءال وه ءاّبف امظع اريأت تاك نيف رشتسملا ىلع ءافرشلا ريثأت نا ىنظ ىفو
 نا ظحاليلو «ابلع مدمج ىلا كفار الا ياض نم را مراششاو

 محلوقو اعيفر فارشالا توص ناكمايأ 1854 ةنس كلذ لوَقي ناك بناكلا

 اوفر شتساف ىهاوظلا مم ىغ نم انالفو الفرك ذب فاؤملا ذخأ مث اعومسم

 أهنم لقاعلا ب رم تافصن مفصل لعجو

 امااث ا رتكتا ىف هراتشاك )اس ارو ىلا مرم نما تلا ١ لعا و

 نا مهنه و اننه قرفلا نا ريغ فرشلا ىلا وبصنو فارشالا ىحن نم الا

 ةيضرع اهناف زيلكن الا دنع ابف الخ ةيلاكتالا انتأشن ىلا مجرت ةيعيبط انتلاح

 لوصح ىجرب كلذلو اهف دئاسلا رصنعلا ةأشنل ةضقانم ممدالب يف ةلايخد

 ىرجن ام وه اذهو ءالخدلا ىلع تبلغنو ةيلصالا ةاشنلا تروق ىتم رييغتلا

 وهو امويف امون فعضي ءافرشلا ريثأت نا قّحلا نم ذا دالبلا كلت ىف مويلا

 1 نا لاخنو أنم هيرق لع « ىلا نمز ىف هنم ري نالا

 ىهتنا ىتح ائيشف اعيش تادروللا سلجم ةطلس طاطحتا ليلدب اعزعزتم حبصأ

 ثيدحال هءاغلا نا هيف|كشالااممو هانلا توجو ىف اراج ار

 قف دئاز 0-5 لصالا :شاهال ة ها لكن الا ةمآلا ماظن ىف ةتبلا ارييغل

 0 ماظنلا كلد

 رصنغلان ال ةيعفر ةّميط دوجو تادروالادّقش مدعتن ل ارتاكنانا ىلع

 ةدوجو. ةقبطلا كلتو الت نوكتلا ناكناو ةقبطلا هذه دلي ىلالقتسالا

 نب قرفلا وت نينا تق هو الهاني ةرثتسو لكس لا 0

 ىه لب .ةيئارو: تسيل لؤالا ةلزنم نا فيرشلا وأ دروالا نيبو بذيلا



 حبصأ نمل امنوفرعي سانلا اماو اهرارقا ىف ةموكحال لخد الو ةيبسكةيناذ
 هل نا كلذب داري بذبم ريغ وأ بذبم نالف مدنع مويلا لاو ام اربدج

 امعج اميرو هنع فيرعتلا رسعب اعوم قالخالا ليمجو تافصلا ديمح نم

 فرملا عيجفدوجومبذيلاو ٠ «راقولا » وأ «ةماركلا» ةلكفزياكنالا

 ىلع فقللا اذه نوقلطي ال سانلا نا ام عضناامو أهنم العام ميانصلا عيمجو

 ةماركلا تابجوم ىلع قبطن. الام هراوطأ نمادب اذا بسلا رك لجر

 00 00000 الإ لآ اك قودكسلا تاميط لأ لاثم وه بذهملاف .راقولاو

 د ايرارنلا تافيط ,لعأ نس

 نقلا 0 0005 ه0 عضاختلا لع ارتتكنا دعاس م07 كانهو

 ىتم ءارصالا نم ادودعم ءارظعلا فص ىف حبصي اندنع لجرلا نا كلذ

 ددعت ىف دونهلاك نحنف رخ الا ضعبلا نع دعتاو فرحلا ضعبب فرتحا

 اص لل 10 راو ةفرشلا فرحلا نم انا لوقت . فئازملاو تاقبطلا
 لم اك ا ناذالاب لانتشالاو ةمكملا بئاظوو ةيدتخلا

 اتاوازع صتتخاو لعفلاب يك رب اهمال ةعارزلا املع دزو ةراجتلاو ةعانصلا

 ل1100 اك الل و ٠ راظنلاو ءالكولاو نوقانملاو نورحأتسملا

 تاّمبط نيب قبرفتلا ابدنع ىوق ا ةهج ىاب رامعتسالا ىف ىعس

 ةجيتن الا فارشتسالا سيلو ضعبلا انريقحتو مئانصلا ضمد انف رشنل ةمالا

 ةلااوآ 00 3 ل1 راكد الا دنع ريقلا اذهل دوجو ال نكل ٠ زينقلا كلذ

 ال01 ا لل و كبح ةدحتلا تايالولا قف . يشف عينك سمت
 قرف دوجو نانفألا عشا ا رم ف 10 ىلا قئاوعلا نم املاح



 ةساذلا هتميق ىلا مج انام رايتعا ناب س#لو را ةعنص ندب

 هلكو ارتاكنا ىف اهنض ةنانلاا ده ىلا راس لاو هياتم ا

 ها ددلا قمابلا سجال للا فرك مئانصلا قاطن عاسنا ةجيقن

 ةديدجلا ةضبلاهذهو ٠ هلامعتساو محفلا فاشتك ١ دعب لّقنلا قرط ليهسنو

 اهدادعتسال ة يل الّتسالا تايعمجا 5 نع تدش ةيلاكتالا تاما تر

 ىمناف ديلاقت نم اهملع أرط امم اليوط اتقو ارتلكنا توزنا نا دعبف اهلوبقل
 0 5 كلام و اهدوبت ن 4 3 ا 50 ا

 00 كلت ةباهم 1 فق ا كاوا اذا. 9 فعل نم قئاع 7 0

 زصنملا تبيح ةدحتلا تانآلولا اب. نعاو اةيكحر مالا البلا نإ

 ءافصلازو ةوقلا نع هلع ال الل در رولا اللا مجرب ى زياكنالا

 هل حبتأ امو هتمه اهف طسبب ىتلا راطقالا ميسف نم هل ”ىه أمم انيعتسم

 دالبلا ىف باغتلا اهدجوأ ىتلاك هتما ىف ةيارو فارشا ةّقبط دوجو مدع نم

 ةيزيلكنالا

 4 حاجن ىلع دعاست ةيلزنملا ةشبمملا ةقرط نا يف ف
 « نييوسكسلا زلكنالا

 ةذردم ىع ةيعاتجبالا ةئيحلاو دارفالا ةيقوت لييس ف تالا ١



 زياكنالا حاج ىلع دعاست ةيلزأملا ةشيعملا 6/١

 ةداغلا ةفرعم ىف ةدئاف الف اهملا ىدؤَت 3 ةليسولاو دصت نأ بجي ىتلا اغلا

 قيرطلا ا لوحلا ةارملا 1 ىلع ميئاتنلا تءاجام اريثكو 1 ا

 ةلالدلاو قيرطلا اذه ًادبمزاسفف و ٠ ينبني اك هل ملعلامدعل وا ذا 0 ولا

 مهقتسملا قيرطلا ىلا ءارقلل ىده هنم ةلحرم لوا ىلع

 - لاقتلا ىف ثحأنا زلكن الادالب ىف تق الكىمه ربك أ نم ناكدقل
 هنال ةعالملا لك هل امالم ثحبلا مضوم ناكو رخآ لاح ىلا لاح نم لجرلا

 لاكش عم لالمتسالا لجر لاكشا هيف تعمتجا دلب ةطيسبلا قوف دجو.ال

 دجو دقو ٠ ريبك سانلا نم لاكشا عم يهف ارتلكنا لثم لاكنالا لجر

 نال ريثكب بعصأ اهف ثحبلا نا الا ةدحتملا تايالولا ىف عامجالا اذه

 ل هنف تأشن ىذلا طسولا ىف ةميقمريغ دالبلاك لت ىف ةدوجوملا لاكشالا

 نبال رمت ثيح ةيبوروالا دالبلا ةفاكنم اهيلا مج فيفل اكب ررعأ نكس

 ىف لصاح لاح ىلا لاح نم موققلا كئلوأ لاقتتا مث مهنم قيرف لكدلب ناس
 اوراصف مهلع تاوتسادق ةيعامجا ةأشن ىلا نيرئاسزولازب الو ةدددج دالب

 ديدحلا مهنطوو ميدقلا مبلصأ نيب ها 8

 ىرتف ديعل نمز نم اهودصق 0 ةيزياكنالا ةدابلا ىف نولزانلا اما

 ىف ا كلا رطنالا رطنعو «دنامروتلا تلسلا» رضنع

 ملاوحأ ىف 000001 ربا تحالا لع ليش ةيييط ملاح
 نذلا هدنلراو ايسوقا ىف نييدناجهلا تاسلا نم ةرضاح سائجالا لاكشا

 . اعااولا وأ بولا ىف نكاسلا قيقحلا ىوسكسلا ىلا ليخد مهلخدي مل

 ميسقت ىنش ا الك ١ نمو. قش ةطسوتم لاكشا كاذو اذه نيو

 لج لي ملا



 ااا نيينوسكسلازباكن الا مدقترس

 لاقتا ةيفيك لع ناسنألا تمل ابضعت نع ةزاتممق رق لال ك2 عبمج

 اناطيريو .: ايلالقتسا انوسكس رابص ىح ىلوتالا هتلاخ نم لاكسالا 1

 ةيعامجالا اهتئيه رصانع ماودلا ىلع اهف للحتت ةميظع ةقدوبب هبشأ ىمظعلا
 نارصنع محا زيام ةنسس ىلا هتلاحتسا فاعضاح ناوسكس لا كلا

 ه هبشتلا ىلع فيعضلا لمحو امبنم ىوقلا ىلغت الا عامجالا رصانع نم

 نا نذا تب ىوسكلا وه اها رصشسلا يوتا نأ
 لاكش لال روض حام ةلجرم ل وأ كحايلا أمف دجندإب نحل رع رتاكد ا

 لعو صاخ هج و ىتوسكس ىلا ىتلسلا لاتشا ادي ىلع بيشو لدا

 هلا رد قرأ غلب. ىتح ماع هجوب ىلالّقتسالا و ىلاكن الا اهوطخم ةوطخ ل 31

 هلاكشا نم لكش رخا ىلا لصيو

 ةيميك/ىه لاقتلالا كلذ تاحرد لوا نا تلفاذا نارا 7
 نكسملا ىف ةماقالا

 تر اوجروبدا 0ك كوأ ئازا اذه ىرطاخ لاج

 هيلا ترشأ امك ةنيدملا كلت نم ةبيرقلا ةبزملاو محفلا مجنم ةرايزا ةصرفلا
 ةلعفلا نككاسم نيب يهاظلا قرفلا كانه تند دقو قباسلا لصفلا ىف

 ىو اف نيدنلراا ا نييتلسلا نكاسمو «ددالوللا » نم نييسومالا

 ىذلا وهقرفلا اذهو . لاهالا ةباغ ىف ةرذق ةساثلاو ءانتعالا ةباغيف ةفيظن

 لا ىلإ لاع نم. لجلا لاقتا تيرح نم نكسلا ةمجسأ لا نا
 نم نييسوقتالا ةلعفلا نال ليبسلا اذه ىف ةوطخ لوأ مقاولا ىف انه وهو

 ه نوزاتع 'ىث لوأو ةيلاكتالا ةأشنلا لهأ نم لصالا ىف م «دنالوالا



 مونكسم نيسحتت دئازلا ام د 1 دعما وأ ليدنل 0 0

 مهنكل 3 مهلامتا 0 نا رولار ان لا نيلدا ساد ا كلنل 0 نم مهف

 ا لك نيلالقتسا متر وريص نم اهعم دال ١ ةلاح يف اوراص

 5 انه نمو مث ريغ نع مزيع لولا ىه مانكس ةلضكو كلذ" نم

 ال0000 ال لإ رع ءراا ضاوخش لوأءؤه نكسملا ةلاح ىف .لاقتتالا نا
 لالففسالا

 ةيمها ىلع ةيباسنالا ىو عامجالا ءاملعو نييداصتقالا نم ريثك لد

 ةيمهالا كللت نع عانقلا كيذا لاف ننال رويس 0 فاو ندا

 مدقت 00000020 ةتروئحابلا ركذام ازيثكو ٠ ىتش ملاقوب اهلع لدتساو

 لا 000|0 11 رارتغلاا ةيعامجالا ةئيحلاو ةلئاعلا 0 9

 نم كالعلا ايارأا هاننها نا عقاولاو هيخبل دلاولا نء وه < هلاتتار د

 قرتلاو مدقتلا نم اهيف ترفو ىتلا ةمالا ة.جرد ىلع لد دقو تاماظنلا مث

 رطل ىلاعنالا لاقتلا ىف ”ىنب ريو ال اهناالا

 هك ولم نك قداح الا |(: نم امهنجام لع الا درع تح انا كيد

 نيتمالا دنع ابازأا كلت دوجوو فاسلا نع فاخلا امتراوت ةرقتسم الهال

 هلا 0 17 ةعابجألا ةاشنلان وكلت ىف ةرثؤم ريغ اهنا ىلغ لد
 ةلالقتسالا مالا ضع دنع هنم ةللاكل الا م ا دشأ نوكي امم

 سورا اح الق نكاس» سس 1 ل ىف 'ىثال هنا هيف ةيبشال انف

 00 ا ل نكمل ديا ولا نكسملاف نييرصلا وأ نيراثلبلاو أ

 00000001 [اسنرف ىف نك انلاولابج ا ونورت ةدعابهاخ ىلا: لا ةللاعلا



 ١ع نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 مواعمو «اينانورب»و« بلا »و« هيفيريب »و« نيفيسو » و« اينرقوأ » ميلاقأ ف

 اوناك ارو ةيلاكتالا ةأشنلا ىلع ةظفاح سانلا دشأ م ميلاقالا كلت" لهأ نأ

 مبفئلخ !مئاقبتساو اه ءانتعالاو ن 5 ل كا انامل ممريغ نم رثكر

 رظن نيب زيبملا بحي نكسلا حم نيناجالا اس فيلا
 دوحو وه ثبح نم نكسلا ىلا رظنت ةاكلالف ءاةلإا ا

 + ريع وهو ىوزتم أ وه تبيح نش هلا طة ا

 رايتعا ةيفكك ىلع فوقولا نكمع ال هيودبو هيلا تافتلالا دحال ق.س

 نيتئهلا نم ةدحاو 1 7 0

 لد داو" ءاتلاو تانآلا عومت“ ةيلاكن الا مالا 1 تببلاب داري

 سانلاو ءايشالاب ماودلا ىلع قلعتم ركقلاف ناريجو بابحأو لهأ نم سانلاو

 ءانشالا لع اودفتم ترا لاكمألا لهآ صيئاصس نا نال 0 2

 «هسربب»و «أسرفوا» لهأ لاوقأ نمو مرسفنا ىلع مدامعا ن ها انلاو

 نوصخ رتس هناخد ءاقيتسا ليبس ىف ميو « ناعذ كيك نأ بجن »

 مامجالا شيعي و ىعرشلا مميصن نم لقا ىاوثلا:دالواالا ىض ريق نيم لك

 ةمسلا نم قتوتلا هيلا: ئيص وأ ىذلا ثرانوالأ اوك رش يف ناحل ت7

 نوديفتسي أجام كلذ نم مل نوكيدقو رادلاو طيفلا ظنح نم هنكعام
 ٠ صوصخلا نراكللا ىلا رظن تيبلا ىلا مرظن نأ ةصالخلاو ...انايحأ هنم

 هضراب اودصتلا دق هءاحصأ ناكهنع داعتبالاو هكرت ةيوعص ىف رسلا وه اذهو

 مدادجأ تيبل فيرا لهأ بح ىف رسلا اًضيأ وهو ٠ هناطيح اوقحتلاو
 اذه ٠ مدس ىتأب نمل اثرا ابك ريو اهتابص ىف ةديدشلا مهبغرو مهلهأ رادو



 زلاكن الا حاحت ىلع دعاست ةيلزمملا ةشيعلا

 مهف هثراونو هتيكلمو هرارقتسسا ثالثلا تاهملا نم تيبلا ىلا مرظن وه

 ىلع نونكترب هلثم مهناكو قيتعلا رادجلاب قاستملا تابنلا قاعت هب نوقلعتي

 كلذ نونكسي ةيلاكت الا ةأشنلا ماوقا ناف اذه ممو ٠ ىدالا دوجولا كلذ

 ير ا ريددا لع ءان الاو دادحالا مهل هفلخ يذلا ثوروملات بلا

 نم "1 ويبلا كلن يف نك نمت فقوتسإ يش نمامو لاودتالا

 نأ داكت يتلا اهانكس ةيفيك كلذب ىنعاو اهف رارقتسالا مدعو اهرارقتسا

 لو الا لقفل لع نورك

 00 000 لا وا رانابلا وأ سورلا نم قير تيب تلخد اذا
 اثلا ى كيا هلصأ نع هتأسو «ضناقور ”او ري» وأ« هيفربلا»

 اا 11 ا لكو ةيضام نورق نم: ليج دعب اليخ .هنكست ةتلئاع نأ

 تاررظا اذا م ”هلط دو زم ال اج هسبحن هادو را كل كلا

 مهب ذا اهلاحر طح نم غرفت تداك ام ةلئاعب هبشا هتأر هنكس اقنك لا

 أمهف لق سو عدخم و 06 خبطم ىلعو هنأ هنأش لدا دق ثانا: لع كرضص

 دقو باكا ةلئاعإ] اماتمو لك 1 راع ةدساولا ةق رتل نوكت دقو ءواعلا

 نم ثعبلل تكلا نم زجاح الا اعني لصف الف لبطصالا اقضالا

 بملا كلذ مهتي اوبحا نيذلا كتاوا دجت اذكم ٠ ةبيركسلا مئاورلا هلالخ
 ثيح نم تييلا نوبحنال موق كاوا . هانكس اونسحن نا نوبحت ال مهناك

 ارهاظت وأ ةممسلل الط وا هيلع مدامعا ثيح نم هب نوقاعت مهكساو وه

 ىف اهانكس دبع مداقت ىتلا ةلئاعلا كلت ةلالس نم مهن وكب نوهابتيف ًارخافتو

 اذنك ةلث اع عم ةبارق املو لاوطلا نينسلا ةدحاولا نيعلا كلمت تاظو دالبا



 ١/6 نيينوسكس اازياكن الام دّقترس

 اقودنط نوتتقال موق كن 1 ميت ثيح مدقلا دق ترك كالا

 ءانه ىف ممنأ نايبو ةرخافملل الا سبالملا عاوناب هنو الع افيطا ( بالود )
 نيسحنال لغاشلا مبلغش وه اذه ٠ هدلب نع باجالاو مه رواج مامأ

 جراخ شيعي ىلاكشت الا لجرلا نأ ةصالملاو هيف مهنساقا ميظنتو 0
 يف ليملا اده رثكيو ٠ هنسدنل ا رهاظتلل مر ا

 تاوبلا ف رارطمالا حو رزاك ناوةم.ظعلازدملا نكس ىتلا ةطسوتملا تالئاعلا

 ةرييكص دحاو قسن ىلع اهلك دشام الا سيراب توسو ٠ اهف ربا هل دعب م

 تكا ءاهسار اذا تايلاعلا روصقلاك نك اسملا ددددتم تاسيس 0

 نا 1 ناد ةكساف ا ىحاواو تا 3 تاميط سه لم 5

 ابحَسيفنلا تاذب اهناو امنيس منت "تفرك تفرع انك ىلا تزيئابلا 2

 لكتل حابم لوخدلاو اهيلا تلخد اذاف . ةلئاعلا ةشيعم ةيلخادلا ةشيعملا ىف

 ةفرطلا ئوأت دقو ابنم ةمبط نكس 'هلئاع لكو ةددمتم نك ا 0007
 نك اسملا دحا تاخد اذا مث ٠ ضعب ىلع اهضعب خضر تالئاع ةدحاولا

 ناتحيسف ةئسح ةنبز نيتنيزم ماعطلا ةفرغو لات سالا ةعاق ال 1 كك ل

 ىهو ةيفلخلا ةهملا ىفف فرغلا ةيق اما قيرطلا ىلع نيتلطمو ةيقبلا يلا ةبسنلا

 الخد. الوءوضلا ةليلق هقيضل رتب فلاغلا ف هلاك شرد لع طا 0
 ةيدإلا فرغلا امأ ٠ ناكسلا عداخو ةثئاعلا رم ىه فرغلا كلتو ءاوهلا

 تدنعا اا اهنا لئاجالا الا اباه دسال ىعاتلاو هزل تدل

 طساوالا نيب م عدا لهأ دنع تيبلان ء انتعالا مدعو ( لايقتسالل »

 ءارجالاو فايرالا لهاو
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 ديني 9 . 01 ١ ةكيرلا 7

 ةأفنلا ” ه1 تفل *ىث لوأ وه كلذ مامهالا 7

 تاقالعلا وأ ةريشملا وأ ةلئاعلا ىلع د.ةعبال مرنم لجرلا نال كلذ ةياالقتسالا

 0ك 07 كانط طسو ىلع هل داوعاال هنأ لق تثش ناو ا

 ةايحلا ىطعي الو ليزن ال متم وهو هسفنا تيبلا نكسب ل نها لع

 0000 0 ]| لاح ىلا هجوم هناكما ىف ئذلا لكو ًاريسد الا ةيجراملا

 هعدوأ دقو هتغل ريثب هنع ريبعتلا نكم ال مما هيمو هلالقتسا نصح هدنع

 ىزيلكت الادنع مسالااذلو 0 ىنعم ( موه )وهو هدوجوو هحور

 ىأ ( هيبوف ) ىواسنرفلا مسالا نم ةداملا نع دعباو ربك أ ىن. ىنوسكسلا

 نك اسلادل ممرتسي ىذلا ماظنلاو ةيلخادلا ةماقالا ىلع [م لدب وهف تي

 هقوذف نمو ىندررلاو ريجالا نيب قرفال رصنعلا كلذ هه صتخا امه مون لك

 نلطسرلا تالا

 0ك 8 ا ديرأ لب مدنع دما ده لع كلا يما تالا

 ةانسلاو 0 0 دال نانما مالا ندد ىه 6 .ءا رمل ابنا ناو هتفيصح

 0 للا ادمو ىرخالا ليبس فلاخ قيبرط يف ايام

 هيف اوفلتخاام لواب معلا ماك 0

 ْ رمأب اركسلا راع تح نم |عنس قرفلا ىلع 7

 لاكتالا ما دنع ايف لقا لالةتساللا مما دنع ناكل ةرمهأ نا كدا

 الا ل ربط تعب نع ةرابع ىلوالا دنع نلاغلا نكسملاف

 نراتسب بلاغلا ىف تيبلا عّسو ٠ اهدالواب ةيداع ةلئاع كسا قرا لع

 ا” 017 انو ىلا نم نك اسلا ةجرد بسح ىلع هتعس ىف فات



 ١راا/ نسودكسلا زيلكن الا مدقترس

 مث ةيزيلكنالا فايرالاتابج ميج ىف ةروثتم نك الأ هذهو ا 40 لل رآ

 ليع ىندملا ىزباكن الا تال ةريبكألا اندملا ىحاوض ف ةيراكلا رثكم هس

 اهسفن ةئيدملا لخاد ىف بلاغلا لاثملا ىهو راوسالا ججراخ ىنكساا ىلا اريثك'

 ىبسلا وه اذهو هلا ىواي ىذلا ثيبلا يف سنللا كلذ هلع ا” قفار ١

 مناك ددع ىلا رظنلاب ةيزيلكت الازدملا مظع ىف

 ميظملا تيبلا وه لئتالا ةمآ دنع لاغلا نكسأا دج كلذ فالخمو

 هيلا يواتل اهم .ىحلاو لك ظلما كاسم تل لص ل ل ا
 ا عم ميش ةدع تالئاع 0 ةرييك راد لب.اهدارشا ىلع ةلئاع

 نم ريثك ةيفرلا انندم فدجوو ايلاتا ىف نك اسملا اذكه ٠ ةدحاو ةشيع

 ةهئاتلاك اهددع صمت دم تالئاعلا اهبف تحبصأ ىتلا ةحيسفلا رودلا كلت

 تالئاع نم كو فايرالا ىف ةديشملا ةميخفلا روصتلا ىه كلتو اهئاوزتا ىف

 ىلا تنطف ىتلا الا ممالا قابلا كلت ظفح ىف اهقافنا ركل اريملا كش ١

 رودلا هذه ةنراّم نمو ٠ ىقابلا كرتتو اهيف مت ةيحان ىلع اهنم راصتقالا

 م فل هويكم 0 الا لزانلا كلتبةعاشلا روصقلاو ةميظملا

 ني الا ميظملا قرفلا تابج

 كريد ةساملا نك 0 تداتلملا نأ نك

 ناصنلا دعا لاكتالا' لهأ نا تلقا ةيكدالا ترانا ٠

 هنم اهدادمتسال دحاولا ن كا "فا ىهن اهريغ نم هب كا نى

 انآ ىداملا ءانبلا كلذ/ىلع اهداتعا ند ناك اعر نإ موق ن .ما

 عرسأ ةصرفلا هل تحنس ىتمو لاش الا نم هيلع 0 *ىذ الف ىلالقتسالا



 كج حاج ىلع دعاست ةيلزملا ةشيعملا 1/١

 نم افرط كرتي دقو 0 لد و هنم 0 نأ نا م لمنبل اهراس

 لبقتسملا ىلا ماودلا ىلع ةبجتم هراظنا نال ىناثلا فرطلا ىلا ىوايل ايدلا

 دادجالا موسرو هن وأ ديلاقت ىلع ال هسفن ىلع هدامعا نالوا ىعالل لآ ١

 ١ء احلل كلذ رك ليحل | ىذلا وه هتمأ ةعيبط هش أمن ىلا لسا ادعو

 00 ريعص تيس 4م را املعل دشأ لحرلا ند ا

 لا 0 نوه ضرتعم تبر راححالا 0 0 راح الا هل مالو

 0000 لل مالا رهازام ىلا رظن اذه كل ايفا نكسملل رارقتسا ال

 00000000 15 قرفلا اعاو ءاوسق ءاونش للاكتالاك هنكسم ىف 0

 ةيلخادلا ةماقالاو ىجراخلا 000 ا نم ها هكقاف لا امتلالا ب

 هال ل ند لوالا 146 5 ةماذالا لأ لالش

 ىتقولا هنكسم ىف هللا ءاشام ىلاو مدقلا ذنم ضبار ىلالقتسالا نآكو قيتتلا

 نل ا دقو | قدنفلا ف ىح مايأ ةعضل نإ ولو ةماقالا ىح 2 وهف

 الا اممم نكي ملواو - ةييوروالا قدانفلا نيسحت يف اببس اوناك زيلكنالا
 دمعت, ال لجر هنا هنعف ىعأ كاذلو هاا قولو ةدودعم تاعيوس

 نسل نا ومو هتحار نع ةرامع هدديع ر ارتد 0 ف 1 ةماضم

 راوسالل اه ةيمهالا نم هل ىنكسلا ناكرأ نم نكر ةحارلا تابجوم نارك نم

 ىناذلاهدوجويف لعشن امماو ةيمويلا هتايحو ناسنالا ىلع رثؤت اهماو ناردجلاو

 أه ريغ نم ككل ا ف هد 9-9)

 1 ىناثلاو ىونعمو ىدام نكسملا ىف رارقتسالا نا اذه نم جيت



 ١/4 نيينوسكسلازياكذ الا دفتر س

 هني 3 انيلع قب ىذلا ثحبلا وهو

 تاشاو ىكتلا نيص نالازو كلان ضال ك1 مأ يناثلا نوك امأ

 نم لاقتالا ىلا اوصخش نذلا ىف ناسنالا اهدهاشي ةكرح لوأ اه اهماظن

 ودبس ال اضماغ كلذ بيس ناك امل هنا ريغ لالقتسالا ةلاح ىلا لاكتالا هل
 هحضون نأ انيلع بجو ةرظن لوال

 كلتناو عامجالا ىف جئاتت ثالث ةروكّذلا ىنكسلا ةيفيكسل ىرأ ىنا

 نييلالقتسا مملعجو دارفالا ليوحن ىلا ىدؤت جئاتتلا
 هرد هزوعش قاسنالا قف ىو ةروكانسملا كسا هك را

 هلالقتساو

 اًهاتمص ولا ةئدرلا نيدنلرالا نك اسم تسطتساام راما ا |
 احيبفو ةءاقر كلت رع. لفي الا انف رو ادم ف ليما لا

 موق ف رك مث ةفرعلا ماع مهمف سع نذلا ناعلا كقئاوأ ضعد كرضحيلو

 وه ىذلا تببلا كلذ ىف امتاد اوشاعو طسولا كلذ ىف مهتيلوفط ذنم اوبش

 هنأب عنتمت كنا كلعاحا قيسدتلا نم 0 هل_خد شحوتم رحح نع ة راي

 ءرما سيل اولاق . لالقتسالاو ةزعلا ةساح هيف ىبرت نم دنع ىوقي ال طسو

 ةميقال لجر نم كتف نونظي ام قوف انش ناسيلطال نا ىرن نحنو هناسليطب
 دلل ىز كاذو سائلاندب 4 يضاقراعش اذه ٠ هيديرب ىذلا هسابلب الا هل

٠.6 
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 سانلا لودع يف ريبكر يثات ابك امو اذك تاراشلا كلتتو اذك ماسؤ رخاو

 نأ ىنبنيف رابتعالاو ةمفرلا نيعب مهسفنأ ىلا رظنلا ىلع نريثكلا لمحت دقو
 ريخأتلا نم رهاوظلا هيايعان | 1



 را 36 2 ىلع دعاست ةيلزملاةشيملا 0 4 م

 وهو نانالا لع و ا تبيلا وه را رهأو وظلا فلل أو

 ها و مو لك 0 رو ا هيال و ة.صخشلا هن أمح و ةماذلا هتشدع ف

 ىذلا ىكيناخيملا من 0 راه داق نكس ترز ىذلا لماع ١١ نا ىف

 اهماع ف 21 الي رين ان 2 نب ىعاش ا كب وكت ( ف ىئ اغلا هاك هل هان

 1 هه دست ' نار كلذ اناكو -- لا ندحو 3 الهزل نم أمهف اعو هشام

 لالةّ:سالاو سفنلا ةعفر نم هيفاهامزييمعلا ماع نازيع اناكو اههريغ نم مفراو

 هتماركب ىعاش ناسنا هنأ هسف ن٠ سح هت لخد اذا امهنم دحاولا ناكو

 ا 0000000 الادهم فر عاذا لحلاو : نيلكتالا لوف ا

 00000003 لوالا ةيقملا زاتجا دق نوكي هنال ابق ةدانإلا

 نا ا ولا ثيل ةروك دما ىكسلا ةقيرط  ةيناشلا

 دامجالاو دك

 ينتكت ةجذاسلا ىنكسااو ةطيسبا ةشيعملا ىلع تداتعا يتلا ممالا نا

 ةدودمم مهعامطاف ريسيلا سسكلا دنع نوفي ادارفا الا دلت الو ليلقلاب

 هجر ام لصح ىتم ايضار شيعي مهنم دحاولا ىربو . نوعنق, ليلقلابو
 ىرخ اللا مالا دنع كلذك لاخلا سبل رك ٠ اور لولا ةحرد قرع

 اصوصخ .هلع نادعاسيو دكلا نايضتتمي مظنما نكسلاو ةقينالا ةشيمملاف

 كلذ ىنزضح دقلو . ةسوسملا ةلجاملا ةدئافلا لانيل لمعي لجرلا ناك اذا

 وأ هماعط ةعاق ثاثا ءانتقا فاطي وهو « كيوكنب » ف ىكياخيملا مئاصلا

 000000 ةكرغ هل تحب ىذلا رّيبكلا هطاس وأ «وناس» هيرط هلأ



 3 2 3 نيينوسكسلازاكن الا م

 ا ان دك 2

 ميسوت ةيعج سورد نورذحب نيذلا ةلمعلا فولا امو ٠ هبتار ةدازتسال ا

 الا مب.سك نم هنومفدب نمش ةدحتلا تايالولاو ارتلكل ا يف ميلمتلا قاطن

 كلذ مامأ نومجحم ال مف لمعلاو دكلا وحن ليما كلذ ىلع لدن ةيح ةلثما

 يضرا ةشيعو نسحا لاح لاون يف مهعمطل هيف مهام ىلع دئازلا لاغتشالا

 انلامع نم ريثكلا هب زاتما ىذلا داصتقالا حور نا لوقت لئاق بر

 ثعب هنا الا لسم 00 للا ا تلت تابج وم نم اًضيا وه

 دعنا لج ال لمعت هدالو ل (ز خد ىذلا لحزلا" نال 0 ا امزع لقا

 لع مدقت اللو هيحاص ةافو دععل هل لمعلا ة 0 ىنجب ال ريشلا كلذو هربغلو

 الق ةليضف كلتو لالقتسالا دح هسفن ىرم ةعاجشلا تغلب نم الا كلذ

 للملا هكرذأ رخدا ام لغتشي هنن لج رلا ردبدا كاف سان

 هراخدا بجيام ةماسج نم هروصتي اع لاعلا نم ناك اذا اصوصخ اعيرس

 زتكيل لمعي نا هل ىجبلل مايالا 37 مكف ةسوسح ةدايز هداربا ىف ديزي ىتح

 تاك رف ةثالثث الا حب رلا نم هديفيال غابملا كلذ ن لع تاكن رفلا نم ةئام

 يواسن ال اهاريو د..الا ةديعب ةريغص هينيع ماما رهظت ةحيتن ىهو ةنسلا ىف

 ءاعال موب لك عرتخم ىتلا تاماظنلا ىلا رظنا ٠ اهليبس يف لذبن" يتلا بعاتملا

 ىلا رظناو ريشي اهم حبرلا ترا فيك لمأتو ةلءفلا دنع داصتقالا هللرح
 تابجوم ريفوتو هتي مهظنت يف رخدب هرب قاوسكسلا ىزيكللالا ل ١
 نم هل نارك قة 0-05 نان ود نم ارا ا الام هيف ةحارلا

 رخدم ال فورصم لام كلذ نا لقتال . مجشم وأ ثعاب هن اهئافتحا



 زياكن الا حان ىلع دعاسنتةي رثلاةشيعللا 9

 رد 3 لبرج 6 لعتسي وه 0 ملاضل سيلف فرص ناو هنال

 . لمعلا ىلع ةودلا ةدابز ىف لمعتسي هنوكل ةّثاملا ىف ةثاع لب ةئاملا ىف ةثالغ

 اخجل لسا هلأ وأ ماعطلا ةفرغ كانا ىرخا ىذلا مئاصلا كلذ نا ىرب الأ

 دصتقا نيلجر عتع نيب برق م ٠ مون لكو هتءاس نم ىنتقا اك عتمش طاسلا

 رخ الا دصتقااو ماع لك ىف ةنالثالا مبرب الو تاكن رفلا نم ةئام اهدحأ
 لك ف 1 عتمتيل وهن دل ابوح هت لعجيل هللا هشفن تقانءاغ أمم ىتتقاف ابلثم

 ات نكي دب دج دكا ها ميظع قرف كلذ ٠ نيح

 يف نسحا وهو هليمجتو هنكسم ماظن ىف ديزل وأ ىئدا هةر مسوأ

 ىف قا >. حبصأو امص 3 1 مفرأ دب دج ناس ءارو د هئكسم

 لمعيف هلمعب الا اتاضرا يف 6 ليبسا لاو نيح لك قى دادرب قهو فاغرلا

 لحر صئاصخ نم ىهانتملا نا نس ةردفلا تناك 00 ىرتإ دن

 ”هلاح انحرش ىذلا اذه ناك لاكن الا لجر نع ”هزيع تلا ىهو لالقت دال

 نم ةرداب لوأ ىه ىنكسلا ةقيرط نا تبئو ةيلالقتسالا ةأشنلا ون مدقت

 ظ رو دلل قاد

 انا ل1 ىب ةروك دل ىتكملا ةئيرط ا ةئلاثلا.
 يف مأ اهنال ةثلاثلا ةجيتنلا هذه ىلا صاخ عونب ءارقلا تفلتسا ىتا

 ايي لا ةاثنلا نيبو اينو قبرفتلاو .ةيلالقتسالا ةأشنلا زب

 ا ل افتوتم تراك اهزيرقت نال اهركذم
 ىنوسكسلا زيلكتالا

 00000 00117 ةمآلا يف تاقبط دوحو :ةيللاكتالا ةأعنلا مزاوا نم



 ١ نيينوسكسلا زيلكن الا مدقت رس

 ممالا كلنت ىف ناسنالا لقتني نأ بعصلا نمو . مان ًازايتما ةيقبلا ىلع اهنم

 ةيشرد الا الطب انآ ريب ل مفرأ لا ةعيضو هر

 هتداعو ثايزا ىف ًاريجأ يف الا بسك اع اهلا لصو اذاو طساوالا

 رسلاو ٠ ةلوهسلاب ققرتي الو ةلوبسلاب هفرترال وهف هتشيعم ةيفيكو هقاوذأو

 اذه ةلع قبس امف تنيب دقو هداصتقا :رع سىسم ءءامترا نا اده ىف

 اك كسب ىف تداخل ىاتال دايطتقالا نأ هيعدرو 14

 هسسلم ىق رثديو 000 نيدشسما 2: تك ةسفن أف ءرك هقيمض

 ةورثلا زرحب ىذلاو هتضاير فرصم ىنرم صمنوو هت ثا نم للغيو

 ةورثلا ىلا لصو يتمو اريح شيعي ىذلا ىا اريثك دصتق ىذلا وه الجاع

 لوقا نب ةجاح تراص ةداملا نيالا هي | ا

 الطب ترد

 ا د موقلا ءالؤه لثع الجر ميلاقالا ف

 اهب لقتني دب ةيرع ىلع ةيجورسلاب قلعت امو طايسلا عيدي ناكو طوحتم عاب
 1 يللا ىلا ل مليم هدب ىف عمتجا الف يرخأ ىلا ةنرق نا

 ىلا عاوالا 0 كلاشلاو محللا , هسفنب عنصل لعجو ءالأ ة ةوش رادب

 تدحوف هنايح 0 ى هتفرع دقو ٠ جورسلل هن هناك وأ ديدحلا نم عنصل

 ةداتو ربل وتكيه ةلام غاب ام تاب اطالا نم ئرشاو اناس نا هدنع

 ةرادال ميظع لام هيدل راصو ةيكسم ةرواحلا ىرتلا ف هد 5 توب

 هنورأ 0 بقع اكرتي لو هتجوز هتعبتو ابرق فوت دقو . كبسسلا ةكرح
 اذه شاعو:. ةنوخا 0 نيب تمسف كنرو فلا ةنانع 3 هن اعلراب

 هد ابها ص



 زيكن اللا حاج ىلع لعاب ا ةشعملا 0

 لامعتسا ىف لثم ةقيرط كلت ) ءار 00 ايح نم موب رخا املا ل

 ىف نو مهثيهو مهمازاو مالكلا ىف مجمل ىلع قف ( لاملاو ةورثلا

 . ركذ امم رثك أ لوقأ الو ةئر ةئيهو عيضو ىزو ةيماع ةجحل اذ لصالا

 ااا ا كا إ تاعونصلا ضن هسفنب دربي ارارع هيدنهاتش

 نم غلب أم لجرلا اده لب دمف هيلعو ٠ ةرضا نم 1 رديل مدختسا

 هن امترا مدع بيس ايلاو :٠ عامجالا 0 ف 5 هكلر ىنغلاو ةورتلا

 ماظن فرعي ملو ةنسح ةئيه ىلع رغصلا نم هبا تيب ىف دوعتي ل هاالا

 لئامثلا فطل نم كلذ عبتي امو ىنكسلا يف ةحارلا تابجومو ةشيبلا

 ءابزالا فرظو
 لهأ مو ةراجتلل ريبك دادعتسا مهل موق اسنرف ىف ىلاهالا نيب دجو»

 بسلا نايبل ضرمتا تسلو داصتقالا ىف امظع انهت محل نا اك( انيرفوأ )

 ةجرد غاببدقمهسم لجرلاو ٠ هيلع ةلالدلاب ىنتك ١ ىنكلو دادعتسالا اذه ىف

 نع لت, الو ريغصلا رجاتلا ةلاح نع جرختال هنكلو ةوربلا نم ةربتعم

 نك ا ا لاو ابل: نحال تاداع ىلع قبب لب فلا امو هتاداع

 00 م "ا نال زازا نما لكوأ: .ءايزالا» زو ةفاظتلا وأ ةئيملا اعللخ

 الو (انيرفوأ ) يحالف نك اسم نم ةعيبطلا ىلا برقا دوجولا ف سيل هنأو

 تايوان ما( ةللور )لاويسوم 00 51 :لالزا"الو اف رذفا

 نم انسوفنب موه ناك امو دالبلا كلت تارم ضع ماعطلا لوانت ىف

 '0 اا كك امانا امهمطندنتلل قاذ لجر دنع ييبط ةره ان زاويمتاالا

 نوشيعل فيل ةفرعمو موتا كقاوأ لاوحا عالطتسا ىف انتيغر ةدشل الا



 و نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 مهقوملو :رضاو ىلا ىه توببلا كلن ىف سانلا ةأشن

 دوعتلاو ةعانقلا نم هسيلع مام عم مهنوطلاخت نذلا نيب ايدأ ءاقترالا نع

 ىنرفوالاءارشلا عايبلا فصو ىف ةرهاظلاملاهدّهو: رفاوتاو دام

 (مساك و ١١# ةفيح عبار ءْرج نيون دلا ف عانصلاباتدك مجار ١» سارا

 هيديامروت لاعات انيرفوأ 2 نيمسق ىلا هئفلا كالت مسقط ) هيف ءاح ثدح

 ةسشخ نام ءسيرأب ايلا ةلوعلا ةطلاخ نم بروم داصعالا (لا' لاق عونق امهااكو

 لمح الابو ةلاثلا] سن الما ف رتوالا عرش ميقا ة رقت

 كلذ ىف رهام ريغ هنكلو لامعتسالل ةحلاص دعت مل ىتلا ةمذحالاو تامبقلا
 ةمواسأ تيب ىف نانثالا عمتجا اذا ماودلا ىلع هنم فوحتا كإذلا كا

 نم هقيفر ىلع 1 زاتما اب ىدءامرونلا يلا نوكر سائلا ىرتشاف عيب

 باغ هتراهعو اناسل هنم بذعأو اسابل هنم نسحأ وهو بدالاو ةعداوملا

 ىقرقوالا كرتي كلذ لجأ نمو برقتلا ىلع لاوحالا عيمج ىف هبحاص ىلع
 ةرثك ىلع ةّقيتعلا سبالملا ىف راجنالا ةمواقملاو تابثلا نم هن صتتخا ام عم

 ةمتعلا دئادلاو' ةيلابلا قركلا ىف لغتشيل ىديامرونلا هما زم ىلا اهنم هحنر

 ظ « فنارالا دواجو ماظعلاو

 ةلاح نع ةجئانلا ةنشملا ةيرتلا نا فيك مدقت امم ؛ئراقلا فرعيو
 ةسرب ىضتق ال هاا مدل ءانطراالا |نم ىرقوالا منك تينلا نك

 اذه ىف نوفرصي امم اودافتسال مانكس اونسح ول مهنا ىف كش الو . ةيلاع
 ىتوسكسلا ىزيلكت الا هديفتسي ىذلا وه حبرلا كلذو اليزج احر ليبسلا

 ايه لا



 زياكن الا حاج ىلع دعاست ةيلزأملا ةشيعملا داك

 ف مدالوأ لوبريو اونرب مف جروب دبأ ىحاوض لام ىلا عجرتلو

 0 1 لا ناو ىكسلا ىف نيسحتلا ترم "يش ىلع مهدومإ 6

 نوريصيف ةصوصخم لئاوهثو ةصوصخم ةحطو صوصخم سابل ىلع مهدوعل

 0001 1 كلذك اونوكب مل نا اوهفرتي نال نيدعتسمو نييفرتم كلذد

 اموزهتلب مهتيأر # اهتلخم امم لمعلا ىلع مهتردقو -# ءامثرا ةصرف مهل تحنس

 نم منع أم مهمف سبل ذا أم نيريدج مهلعج أم ىدحشلا مهطاح نم نودجنو

 لءجءارجالات ويب ىتح مهدن علا ماظن ناةصالخلاو .ءاقرالا كاذ لاو

 تلا تاارلا ىف مهبلع رهظي الف نيب ديلا ةقيط نماوريصي نال نيلباق دارفالا

 ابلهأ نم اوسيل مهنا اهلا نومتري

 ل 1000 لا فاننا ناب لوثلا ىلا امفاذ ىسفن نمدحأ ىتاو اذه

 00 01 ا ةاننلا لهأ دنع لاملا وهاك ةئارو ةكيد ةقبط

 اها ك1 لا ىدؤت ةركاذلارمج ى | مئاق ولاو حوضولا ةر

 ةمدقم ىف ىلو الا ةأشنلا لهأ حبصأ اده لن مو ةيمومم ةدعاق ةروص ىف

 نار ا را لعو ةعاتحالا ةلأسلا لح ومم نيمدقتلا

 قرتلل ممالا كلت ةيلباق ىلع ةلالدلل تادهاشم ةثالث دارباب 0

 ف مدخلا لااغف ٠ نيوتكما زباكنالا نم مادا دذع ةلق ىلوالا

 نر | 0 امر وأ الصا نوشلس اما ةدحتاا تاءالولا فو.ارتاكنا

 ا وا ىلكلالا سنحلا نم املخ دجتالو
 تقوم تامداملاكو نييدايتعالا مدخلا نم قرأ ةقبط نه يفاللا تايب ملاك

 ةبتو ننم مفرأ موق نيب نملعتيل ادودحم اتقو نمدخم يتاللا ةلمفلا تانب نهو



 ١ هين/ نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 نجوزتي نأ لبق تببلا ةرادا ةيفيك

 لمسلا اورام نذلا ةلعفلا نس ةفلؤلا فالالا كا درك

 نيجراخ اهيف اون وكي نأ ريغ نم تاماقملا مفرأ ىلا مهدكب اوراو مهداب

 اهلا اولصو يتلا ةقبطلا لهأ نم نيبذبملا نيبو مهني قرف ال لب اهفص نع

 دنع ىجامجالا ىلعلا ةلجم ىف هعاتبلكت دقو لوبشمو كورس

 ىف نيمدرتم مويلا اوحبصاف مى مرلصأ نذلا ةلعفلا بار ساءاقر 1

 ربشوو ويلويو 1896 ةئسريمسلدو ١ مه* ةلر تكا ا ةلحح» باونلاس ام

 «( امللو هم

 ةحا ننع نص ةدحتلا«تايالولا رج نس

 رسكيو ناكملا سنك« ناكو جراما نم تابلطلا ىغَمي عاس ةفيظوب نيلاقبلا

 ةديدحلا ادار ذا 0 ركل دروألا ناكو . رانلادقوبو تشللا

 ناك كلذك ةنس ةريشع ثالث هرمع ناك دما ك1

 كلذ نم مئامترا ىف سيلو ٠ العاف قاف الا ىف هتيص راط ىذلا نالكترف

 هل شهدنا ىذلا نكلو ىحملا سج وتس ام ميمنلا اذه ىلا ضرما

 ا مهف كرتب مل ريغصلا مياصأ ناو نلصارولااددع ةرتك ره

 ةدهاشم هده هنا كلف نودي ندلا نموه الا ىلا راث الإ

 يالا وكما ىزيكتالااةئيارط ريش ارز نال 01
 ىكسلا ف

 ككسلا تاراطق نم دجو هنا مولملا نم اهمأب ىف ةمبم يهو ةثلاثلا

 نال ةناثلا هحردلل كلاش هيف سر ريك ددع 5006 ايلا دارا هيون



 زياكن الا حاحن ىلع دعاست ةيلزتملا ةشيعملا ١

 قو فاسام ددع نا لع 11 ةناناصح الا 2 30 هرج نمو اهولمها سال

 م ىتك أ انأ امو ابوروأ ىف هلثم نم لقأ دالبلا كلن ىف ىلوالا ةجردلا
 تدّض مع لكنا هد دا كيلا و ىديتحلا نإ ةتيملعال طلبا

 هيلع تقفاو اهبلط ىف رظنال تلكشت ىتلا ةنجالا ناو ىلوالا ةجردلا ءانلا

 روص ( نال ريماك ( قودلا نأ مهر لع اوللجبلاو 5 رفاسع ددع ةله هحام

 انآ 0011 روك نازومم الو ةثلاثلا ةحردلا ىف اعاد رفاسإ ةكللا

 ف 0 0 مهما نييناكبىمالاو نيلكتالا نع فورعملا 5 دانا ةح

 8 نييواسل رفلا ل ع حاوسلا ددع 0 كلد 01 ل لعو 0 مهشيع

 بجو ٠ دشا داصتقالا ىلا مهايمو 1 منور ذا عم اك وألا 0

 هيا ا دلل ةكلدم ةفبك الا اهارا الو ىرخا ةلع نع ثحبن نأ نذا

 راد ل ل نحف ٠ مجزو مهتكيهو نينوسكسلا زيلكت الا ةمأ نم
 فيرعص ففأتلا اده زذكلو ه0 ةطخنم كلااوَعو ةثر هع.ه يد لجر

 نمو ًاسوسحم ةاقثرا مهني قفسلا ةقبطلا ءاةنرال نيبنوسكسلا زياكت الا دنع

 ةرادا ن2 ةاعو ةيديدملا تملا تاك نا كلذ لك ةلدالا مطقأ

 كو نأ رفا رفاسملل بدأ ارتاكنا نيدصاقلل 7 0 رس داجما ىلإ املا را

 هالبلا ف ريسلا د اذاذ هنواسن ر هلا دالملا ق 8 ءاس مادام 4 5 كلا ةحردلا

 ة 1 ب داكالا كأ ظحاليل و د ةءزيلكت الا

 ىلا تاكرشلا تلعج دق كلذ لجأ نمو مهنحار تابجوم اوس مل ةثلاشلا

 تابرعنم ابدي رت منأو اماظن لك أ ةثلاثلا ةجردلا تابررعسانلا تابغر ظحالت

 صضعل 5 انكر افرخز ىلوالا انتح رد تعراض اعرو اردنع هيناثلا ةحردلا



 ؟ةبنب 0 نيينوسكسلا زياكل الا مدقت 00

 اهريغ ءانتعالا قوفيف ام أم ءانتعالا امأ عورفلا

 ءايج حاز ىتاتلا نب نا 7 هل طال نأ انكم دكا

 عولبل الهأ ةمالا يف ةلزانلا تاقيطلا لءجامم توببلا ىف ةحارلا تابجوم

 ءايزالاو لثامثلا نم مولع 1 اعاهف ءالخد مهما ىرال ثييحل نا ارا ىلعأ

 ءاد ىه ىتلا ةمالا ىف ةيئارولا ةلفالا ةقبطلاوحم ىلا ماودلا ىلع ىدؤي كلذو

 ةميظعلا ةيلاكن الا مالا

 ةلكدم كنزا 5 دازذالا ةدعانبم رك ةرالع ةعامج الا ةلكاملا <

 ريقامعلا وأ ةدعاشلا تحل دا ”ظقاتملاو ءاود 00 1 م وش ال ةاللا

 نك ءاتمتسالا ىلا تدااب الا "ةكذللا تنيلو كلا ا

 دارفاالا لح الا ةيعامطلالا .ةلئسما) لح نم سلو ٠ ةيعانصلا لان ولا دلل

 هلمعو هد قل 2 ل و 0 وأ م وش ا مهنم دحاو 0 عيطتسل ثرحب

 نك دجاو لكب موت اننمدق 6 ةناورخآلا ةنااسلاك عامجالا ةمداخإ ل

 نذلا نرعأ ىف قور الاذه ىلوفو'اببلا ببي نا دحاو ا 7

 فيضو ةمالا طاطا نم مهقزر اوبلط نم مريغو ةفرح ةسايسلا اوذخا

 ةلاح ىلع امتاد سانلا ءاقب ىف مب:دئاف تناكو ةلزانلا تاقبطلا كرادم

 ا للعلا ناريغ ٠ ءايص 1 ا 5 مهر سيتي, ىتح رصقلا اهيف نوببشي

 لدي ىذلا ىرطلا كلشنو املج هنأ لب ا كلت لشم ىلا تثعتان

 هيلع تادهاشملا

 كالا نانا دنع نكسسملا نيسعت الوأ ىلح قولا ف

 دوقفم طالتخالا اذه نأ صهاظو ةلالقتسالا مالا ا مااا ةلاكن الا



 زيكن الا حاج ىلع دعاست هيل زيملا ةشدعملا 0 3

 001 رعت الا قئافح هف رعع هنع 0 نأ ليحتل ١ نما شبل هنأ هل ع

 درجل لب لمأت الب هلعفتام طالتخار يغب لمعت نأ ىلا انيصوت فراعملاف . ىئبط
 0000 ا لكنا ىف نيدئرالا وا نيسوشالا ةلمعلا ةنخض كاكتحالا

 اكيسماب ةدحتملا تايالولا ىلا ةعدقلا ابوروأ نم نيرجابملا ةبخت

 00000 ة اب قرتلا اذه ادن نأ انم ىطسولا :تاقبطلا ىلع
 00 اك 1! للا جراح شيعت نيزملا لاملا قفتتو اريثك اهسفن دبجي

 ان | 9 ة.والا هركتو نينداعلا باحالاو نيفرظتلا عم اهتاقالع

 00 1 اا كاما تلللا نع ةحرانللا ةشيمملاو تاقالعلا نال ادىدش

 نيل درا لاو رخاقلا ثاثالاب لاضتسالل صصضخملا مسقلا شرف امس

 ةيادلا تابجوم افطو 9 ةرااعلا ةكيبل صاصخلا مسقلا مهظنم تاللضفلا

 ةفىغ مل صصخ الف اهئاننا ىلعو الع اليقث تيبلا لعجم كلذ ىهو . هيف

 نم افرط مرعص نم لوملعتبو ةميفح مهل ف مما اف موعامجأب لورءشل

 انتويب نا مقاولاو ٠ اسنرف ىف توببلا اباحض مم لافطالا نا الأ ٠ للفتمالا

 ىلا ءرأا عجريل هريبغت بجي ىذلا وه اذهو انسف الد ا تدع

 اهيلا ليمت ثيح ابلعجتو 15 ًاتصح لتحت نآك اهيف مقيف ةيص رصلطلا هيلا

 كلل اة رع 0 ملل ري هستلا لا فايع اليم ل١

 رك ذام ةقيقح نوفرعي ال موقل ءاقترالا

 نا ك17 ةراطللا هذه وطخم نأ ىطسولا انتقبطل رسم اذا نكل
 هسفنل لمعلا ىلع مدني نأ الا اهدارفا نم دحاو لك ىلع سيلو تدارأ اذا

 الو امدختو علا رون لمعت اهنا ةلاحتسال ةلمعلا ةّقبط ىلع رذعتم صالاف



 ا نيينوسكسلازياكن الا مدقت رس

 كاكتحالا نم اهل دعاسمال هنالو امظع دعب اهنع ةديعب ةدوصقملا ةناغلا

 امسعل نأ ةجاتح ىهف هدوجو مديل

 يف ىعسلا مهمه نم اولعج نيذلا ىلا صخالا ىلع باطما هجوا انه

 واو ىماعلا نودعاست بالغلا 8 مو نيجاتحلا هناا لئاسولا داجا

 الضف ةليلق دّئاوف الا مهبامتا نم نولصحمالو بج مل وأ كلذ بجو هتبام

 ةدعاسم لكو . مهسفتاب ءاقترالا ىلا مهتيلباق فاعبضَأ نم. ةلمعلاب قحلي ام

 ةدعال ساننلااةادعا ىا ةلضفا هش ةةعاسلا د سس لا ا

 ةقبطلا كلت ةدعاسم وه مزاللاو يمظع ةبيصم ريصت دق مهسفاب مهسفا

 ةيصخشلا ةشيعلا مهظنبو انك اسم نيسحم ىلع ابتاغاب انف ءاهترالا ١

 . يناقدصأ دحأ هذيفس أدب ًاعورشم ةانملا لامكب نآلا ظحالا ىنأ

 نوسمحو فين هيف لغتشل ريغص لمعم هكالمما ن“ ةيرقم ىلع دجوت هنأ كلذ

 توبي ىف لمعلا كلذ راوجم ةنكحاس ةلئاع نورشعا مهنم فلات الماع

 ال مقاولا ىف ىهو نيتسو اكن رف نيسمحخ نيبام ةيونس ةرجان مذ تيطعا

 اماوناخاوك أوأ نششع نع ةراعاانال ةملقلا مده نمركلا ا

 ءانتشلا نمز ىف قاطن الاهانكس مج اع تحمى رس

 فصولا قوفتيتلا خاسوالا نم اهالع ام اهلا رظانلا ىصقت ماودلا ىلع هو

 الل لاب لعو ةلماسشرا لفملا روضتراما نود كان اب لإ عال ا

 قف كمي تاداثادلا كلا نأ ءاقشلا ءاع 0 5 ل

 لمعلا, ىحاص لغتشا يتلا ةداملا يه كلت ٠ ابلاغ كلذ لصحم م تا كلا

 مما نم لمعلا لعج اهمناو انثحت ىف تاعوضوملا نسحا نم اهما رهاظو اهف



 زيكنالا حاجحت ىلع دعاست ةيلزمملا ةشيمملا ان

 ىف ةماقالا نع ”ىثانلا هف 0 عال 3 1 هيلا تفتليام

 كيشتطش حتتييستسل

 هنم نويلطي 1 0 0 ايو مهو هن عامجالا لفشل

 كللتىف ةلوخبلا نم كلذ هتحوز 0 لصلا ضعبل 9 مان ال ءاود

 مام ةساعت نم ةرعشقم تداعو نانتمالاو 42 رد [ك ا كاسل

 0 ام ىلكلا ء ا:جءالا مدعو لافطالا لاه ١ نم ضوصخلا لعو هنف

 نا مهم ام امافتحا لوأ ن 0 0 ا ةاعارمو ةفاظنلاك تايلوالا : نم هيلا ظ

 اضع لاقط الا فافن ناو اهم ءأ الا لع وللا مهلع تعزو

 0 ا راسم نإمزا ىف مل تاج مث : م م لك يف مروعش

 000 )كلل نا تط رتشاو مهلك ةلدسعلا ءانبأ هلوح ممتجم رصعلا

 مسقلا اذكف بفن 1 و نيعيرفلا نيب عامجالا دادزا كالدب و هتئره تلسح

 .دوصقملا ضرغلا وحن ةوطخلوا هذه ,تناكو ىجبطام ىلع انبحاص عو رشم نم

 اتاك 1 اة ال كاس رم نسحاب نك اسملا لوجام ةلاح نكت لو

 ءاودلا لع رادقالا ىمسم ونهو الحو راصف قيرطلا هايملا تقرتخا ةذاذر

 مو ٠ نيبمدالا سخأ اسوأ نم فنص لك ىلع ىوتحم ناك هنأ دك وأو

 ضر ل[ فك 412 عفت راو راجحلابش رفو قيرطلا ملصأ دقو الارث

 ماما هلخدم ىف انبحاص عرزو هايملا فيرصتل نانانق هيبناج ىلع دخن او

 را ا راعو لا تاذ ةرضنلا راخشالا نم امنصا:نك. اهلا

 5 اسلالوحاف ملأ ءانزتعالا بجبن هنأ ىلع هتلالدإ ءايشالا ىف سرد هيشا

 دابترالاو حصنلا ءاقلا نه سوفتلا ىف العف دشأ هتلالدو اهم ءانتعالاك

 ايقسل مهنم نوريثك دهمتف ةجاملا هذه اوكردا نيك اسملا كئاوأ نأ ربظيو



 0 نيينوسكسلا زيلتتالا مدقتر س

 ملأ بهو ةمم مهف لعج هنا الا ريسب “ىث كلذ مأ ٠ اه ءانتعالاو راجشالا

 ىلا شوحولاراجحأ ىلع موجحلا قب . ىربك ةدئاف يهو هيلا نوحانر المم

 سفنلا ىف ىمن ثيح اههنرتو ةمرتح اروي الع ءالمتلا كيلوا 0

 ةحارلاو 0 ماين را هنحأ صن < ىلا نك 3 نول

 ىنمال 3 هن وعصلا لحم انهو هليميو هشرب ىلا ةملا ثعش ىح هلق

 ل أده طار ديدج ريدك ريغل لمعلا ريدم نا ثدح ظألا نسحلو

 لمح نأ انيحاصل 6 /ةيسامر# ةصرف هده ن 0 1 ؟ م حالصا

 عب و كلذ فا ر هنأب دعو,دقو ٠ ا ده 00 لع ناكسلا كل 7

 ةحيدناارطسيو هدبج هيلع مدعاسي ويقرتلاو رييغتلا ىف نيروك دللا ةلمعلا ةلاح

 ىسش 6 لاوحالا ئرغ لع كنتي نا ناسنالل سس او ا

 اندهاشم ليش ةرضط ةرتاذا ف تن طا

 نسحأ ىلا مهنلاح نم ةلمعلا قرت ىف قئاع ربك أ نا لابلاب رطخم اعر

 نيب دجو هاذ نلا اده دسؤت ال تافدهاشما نا الا مدن تاذ ةلفاال

 انكسف اسؤب .مدشأ اهلا ئر .ةدحاو لمسملا كلذ ىف لغتشت قل

 اتمت ال ماودلا ىلع ةسلفم ىهو الاح "0 ةتنبلا اهوانأو نك اسلا نال |
 ىلع زححو نودلا اهلقثا دقو اهرجا نم ءازج امدسقم ريدملا نم بلطل

 تاغتشا ةأ ىلا نا ةذشلاا نم هلق 4 اع لدا اممو ٠ اهقامحتسا نم مسق

 تلاقو تيبلا رداغت نأ لبق امهباطف نيك رف رف ريظن ىف انبحاص تدب يف امو

 ءال وذ لثم ةيطاقيف . اهذالوأو ابسوزو ه تاتش ادجاو الف كلل
 مذا .ءازهتساو ةيرخسا اك ءذن "دا ريظت منك اس ل



 زياكنالا حاج ىلع دعاست ةيل ريا ةشدعملا ع

 ممول توق نولصح نا

 وه [© ةلئاعلا كلت هذخأ دنا #ىربشلا تأ ”ارلا ىلا نذا رظنا 5

 لمعملا رتقفد ف تلا

 كن رف

 9. ظ لح ا ةرجا

 7 ءارلا

 7 ةنس ؛ةهرمعو ركبلا دلولا »

 3 ةنس اماه اهرمعو ةيركبلا تنبلا 0

 عومجملا مو.
 0000000 20 فلأن: ىلا ةلئاملا كلت نا اذهنم ذخؤيف

 نم فال ا ةالثاهردق ةرجاب ضيرلا دالب ىف ةسيعت شيعت لمعلا ىلع نورداق

 ا( ا نا الا كلذ عم مفدت ال ىهو ةنسلا ىف تاكنرفلا

 ىف ناسنالا هل برغتسي اممو ٠ هيفرضحلا عرزتنأ اهنكع 0 لاسم

 + اهيلع ىضمو لمعلا نع ًادحاو امون لضخ ملاهلا مقدملا ةلئاعلا كلت رمق

 ا ا ماه داز ممل لمعملا كلذ همدخ ىف ىهو ًامرقت ة ةنيباة رع

 ةلاهذه ل لش اذا م نا الا

 ةلأسما كلت نأب لسن نأ نبذ ةلئاملا كلت ةلاح ىف ةيقيقلا ةلملا نايبلو
 مظعالا داوسلا هيلا بهذي امك ةلعفلا روجأ يف ةرصحنم تسيل ةيءامجالا

 عوضولا اذه تينع ارو ٠ مهقالخأو دارفالا ريس ىلا اضيأ ةعجار لب

 اع ىمعملا جاو لاكشالا لازل ةرجالا ىلع ًارئاد مالا ناكولذا . امامو



 66 نييركلللا ريكسالا مش 0

 كفل وأ ةشامت ىف بسلا ماو كلذك سيل هتكل ةلئاعلا كل كاك

 تاركسملا ىلع مهفاكمناو مريس ءوس وه مهف رّمفلا للاخ باشثتناو موقلا

 اهنم بهذت قورخ ةلمفلا ةينازيم ىفو نظي امم رثك أ مهني ةرشتنم ىهذا
 سانلا نم طساوالا ةينازيم ىف ىهاكروجاللا

 امف هناوهش ءاضرأ نم نكلد ةقض ةشدعم طسولا لخارا شلك

 شيب لعافلاو هينيل لاملا رخديل وأ لابتتسالل هت دادعاو هسلع قالَ

 هر ود ىذلاو يونغ 1 ةثرعوا ل ىف فرصلا هل 0 1

 لاملا لامعتسا قرط مظعاو . لاملا ةلقال ماظنلاو ريسلا نسح وه امنا امم

 ناكمالا رده لع ةحارلا نايسأ هيف ترفو لرسم نكس دانا 0
 ف وه ندسلا اذه ىف فرعلاو : كاد كاك ا عجا ر هانمدق ىذلا لكو

 قف فضلا نع ةيشاس شب هون ماس ميظع مر لالغتسا مقاولا

 ىلا هليمو هلالقتسابو هتاكع هروعش هيف يما وهف 3 ةدئاذال 5 3

 ءاشر الا ىلا هدادكتساو لقا

 رظنلا لص دق نوكي ةيسامالا تاهلشل | ده دو تاو

 نيرخ الا نع القتسم هسفنل اكلام راصو ةيعامجالا ةلئسملا لح ىلا هناذل



 12 اف واسن رف ىف ةسايسلالهأ "1 1 ٠

 ثلاتلابلا
 200 ]| ةشملا ف ىوسكسلا ىزيلكت الاو ىواستر فلا

 "00 اناذلا ىف قوسكسلا ىزيلكتالاو ىواشتر فلا نيب دجو

  انصصخ دقو ةيصوصخلا ةشيعاا ىفو ةسردلا ىف امه ها دهاشام قرفلا نم

 معأ ا 0 ل انآ دف دئنيح نوكت اننا نظأو كلذ نايبل ةينآآلا ثاحالا

 120 انجل تاتط 07 ا را ل يركن ألا ل ىف لا تابسالا

 اناا يدان كاملا ىف محازتلا ىف رصنلا ن رم هنكمم ءاقترأهريغ نم نر

 0 سلا كلدراتنا 1 اذ قلل هفاراسم كال ىذلا ليدل

 هرسأب ماعلا ددبتت

 لتارصإ 07
 «ارتلكتا ىفو اسنرف ىف ةسايسلا لهأ»

 عيج دنع ةدحاو ةيعل رثتلا ةيماظ سلا ان 1 1 رهاوظلاب انذهل اذا

 انتل اوانالا قف كا وبلا ع 00 ىذلا 0 رفتملاف | ار ا الا | ممالا

 |0000 |! اذه ىضتتع < اذاو ابرقت ادحاو ارثأت راتب اسف رفو ايلاتياو

 نوكي نأ داكب ةيبابنلا اسلام ماظن ناو ةباشتم دالبلا كلن تاموكح ناب



 / نياوكسلا نيكنالا مشارف

 ددعو بازحالا نروكتت ةهج نم ضوصملا' ىلع «ىثان فلللا ناو اذحاو

 امم دحاو لك لاجر

 لفرعسا امو (اشساب) لوك 8( رتتساام/ و نكلاو ا

 هنم عانقلا تقف "يلا ئذلا

 وه ةداع نيعالاب كردس امم سبل هال راصنالا نع بجحتحا ىنذلا نا

 ددع ةبسنو ممالا نع نوبئانلا اهم بختني ىتلا ةيعامجالا ةئيمحلا تاقبط

 ثمبلا اذه نأ ىف كشالو . نررخالا ىلا ةفئاطو ةقبط لك نم نيبختتمل
 يتلا لجرلا ةعانص نأ ىعيدبلا نف انعوضوم ىف ةمبم تامولعم ىلا ىدؤي

 هلظن ةضك ىفو كاذ:نود لمقلا اذهل ةيلئاق واد ركفا قاس ا
 ةعانصلا لهأو راجتلاو عارزلا نم ةقبط لككلو ٠ لاوحالاو رومالا ىف

 ”ىثلا نوربال مهلكو اهم ةصاخ ةأشن نيفظوملاو دنملاو نيماحلاو ءابطالاو
 كل نأ م: ايم مفانملا نع نوبونيال مملكو ةدحاولا ةهملا نم دحاول
 نم مأ اهضعب لب ةمالا ىف اهترورض ثيح نم ةيواستم تسيل مفانلا
 دقو سانلا دنع ةدحاو ةجردد ةربتعم تسيل اهناف لاح لك ىلعو ضعبلا

 ْ .تضراعل ع 0 فلتخ

 ةمالا ةلاحل اعبن امظع ًاريغت ريغنت ةيلملا ةباينلا رصانع نأ اذه نم جت
 ”انادخاوا ًاردق مف راو كلت لهأ نم مأ ةفئاطلا هذه لهآ نأ رابتعابو
 اهلامعأ ىف دحاو لاح ىلع ىقيت ال ةياينلا سلاحا نأ اضيأ كلذ نم جتنيو
 قيرفلا ىأرا اعبت اهؤارا فاتخنو امناعزن ريختت لب ةمالا طاصم ىف اهرظنو
 اماضعا نم ةيقبلا ىلع دوسي ىذلا



 اك 0 اساسا زهأ كا

 اندنع باونلا سلجم ليكشت ةيفيك ناس لوقت ام نيبنلو
 00000007 ا ريم ىلا تاصو ام ىتا ءارثلا نهذ نع نيني الو

 هوررص ىن الا اف نايبلا كللذل ل قمبسلا / ذاع ائعلاو در دعل اللا سعا

 نع َك داتما أم ة ةفرعمو 00 لع ا لكأ كام 8 رظنلا لا ثحبلا

 مترو ممعلانص بسجل أعيمج د هن اوخا

 هب الث أمف لخد هفرح د / انا لما ماعلا كلذ ا نا ليقو

 مهنف اهب مهقاملا نكمي ةنيعم ةفئاط ىلع مهل دتهن ملا: ال ًاوضع نيعبرأو

 يف 'ىثب رؤي. ال ىنزملا صقنلا اذه نأ ىلع مملاح ةفرعم ىلا لوصولا

 بختتا ىذلا ديدملا ساجملا ىف مسقتلا كلذ رينتن م كلذك ماعلا م

 ل انرأ ن< بأو ل نا لب 00 الا ثحبملا اده 0 كعل الحا

 شا [نك نأ دعن 7١8 اوغليف اوداز ةيبدالا



 0 5١98000 نينودكساازاكنالا مدرس + يبث

 لودج

 اسس اه“ سس



 يدا تاوتلا سا مسقت ا

000 
 لامجا فوساع َ 1

 7 لسا 3| اهيا

 7 هح الفلا لها | ف 0 ا ناطا كالم

 . ا نوعارر

 3 داكفلا لهأ كل 1 طل عانص ْ

 ا 9 ظ
 ها ةراحتلا 1 7 4 ا

 ظ ل لا م ل ا

 ا فراعملا ةيعج ءاضعأا|

 / ت0 ا ءاطأ
 تاني ا

 112 نويل ديصأ|

 .: 0 ءا/ . ٠ © نوم 5 نوسدتبم ْ

 "0 د الا فرط لها هو هذإأ -3 ه4 دئارج بابرأ |
 ا ا ٠ © قوقحلا ممر

 ظ ا سا 4 ني
 اس ا
 كالا ىواعدلا ءالكو |
 ١١الا "+1 ملأ نواح

 9 نيدلا لهأ كا ” 0 ه١ ٠أ نوينا>ورا

 ظ ع كالا نويرب طابض

 95 أ ب 8 الا نود ر 4 طابض

 ا 1( 7 ةأضق

 ةةهةبر ال1 اظولا لها ١ ةةه ْ | ا
 ظ ايلا نوفظوم

 28 ةفرح نودب | عن 3 كتااذك ةفرح نودب ١

 ااا 0117 ةةلوصو لصالا قاذك عملا قءاطخ ثلاثلاىتفالادومعلا ىف (8) 11 | قالادومعلا ف 8

 ا نم 0 7و ةحاللفاا لها ماما ىومعلا عومجملا



 0 1  نيينوسكس ازيك الامدقترسا

 ةلماحالا ٠ ن< 1 املا 0 يدام لوكشب ب كا 0 مجرتنلو

 انعضو دقو تافيطلاو فئاوطلا نيب ةيسنلا لحنتو اماع ةيلملا | هياينلا ةقيقحت

 ىتلا ماقرالاو 8 اهانلعح ة 4 , دوم طوطخ ”هانمسقو كلذ ىتالا ما ا

 باونلا ددع 05 لدن اهف

 "ىثانلا هماظتنا مدع وه لودجلا اذه ىف ال وا طلال ىلا

 ليلق ددعلا كلذ نم ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىهو ةماعلا فرملا بيصل

 :ةموكتملا قظوموةيدالا ف را نايزالةمالا نعةباشلا فرفرالا اس ادار

 ندم نكشا نذ 1 اذا كلذ مرتك ١'نيرحالا نانه ةسها

 6 ماك انا ولو هنأم 50 الو دحلاب ذعصو ىلفو الكا باو شاحموانب اون

 ا ددع دازاتادروللا ساحم ءاضعا لودملا اذه

 ام. اليلقرالا هقلملا ميه _نمرهلك فلولا 0

 دقو اهحاون سلجم نع هليكشت ىف اريثك تلال هلاذ ان رد ف نا

 هناينلا دور زياكن الانا هش تا ا 6 'ا) ويس و - 0 5

 باتك 47 أر 0( م6 انيخا ل اولاثك ةعاوزلا لها 0 ةعحأ و مع ةيعيبطلا

 25 لا -؟ل5 ةفيدعص ازيك !لعتارت 5



 .اتتكنافو 0 ةسام مالا 7 ١

 ٍإ
 ٍإ
ْ 

0 
: 
 مع

 سلجم !منمفلأت, ىتلا فرملا ميرج ىلا رظنن نأ اننكم لودجلا اذهو

 امهنم ةفرحلك ىلع مالكتلا درفنلو ةدحاو ةرظنانباو

 ةعارزا تنقو كا مرهلا هش ىذلا لكشلا اده لع علطملا قى

 هلآ ا لولا ساسالا اجنإل هلفشأ ىف ةراحتلاو ةعانصلاو

 مسج أ مدت 3 أعم دأ تداي 0 0 ةمالا 5 0 تلضا اذا

 ءاذغلا ةلَمل ىباسنالا



 رتلكتا ىف باول الك كشت

 ءالكوو تاور نيماح نودد قر ا نا ناس دا روصت دقو

 لوجتل كرد ريغل د 0 0 ةكعلو نيفظومو ءاان ىواعد

 راع ودانبا ف ابد دال كاان 0 عانصو ىلو الا امتادغ ةدام اهل

 امهلا ةجاتحلا نك امألا ىف كاذو اذه نوعزو

 الج ةليلق ةيلو الا ثالثلا فرملا نع ةناينلا نا ىلع لدد انلودجو

 ىف رظنلا 5 امظع رطملا انل رهظيو هباذب رطالا نم ولختال ن فا

 امدح ىلع ةفرح لك

 هادع ام هيلع ىتب ىذلا ساسألا ىه نوكت نا بجي ةعارزلا امأ

 ا ا د :ا در حلال ةراحتلاو ةعانصلا نم ةمالا يف اموزا دشأ امنآل



 ارتكنا قو اسارفىف اسسلا لها 50

 0 بابو امدق اتئأو فرحلا عيج هيا 00 ةاحلا

 000000 ىكلا ناجل ريغتلا | مرتع الو ابل ىه ىتلا ض 0 :

 ملا قف ةيعببط تراص اها دح ىلا ةرمتسم ةعارزلاذ ةراحتلاو ةعان ملا

 قالا نم اجا اهرارتساو انع او اذكه عارزلا ىف لتقل

 ا 00 اتم داللاءاتبصتلم هلمحتو اهم اهسق بدحت اهنالةمالا

 هب ىذلا رصنملا اذه نا نيبن' دقو ٠ نيعارزلا ريغ دنع ماودلاو ماظنلا دم

 ةييعللا . هلام ةمسن لع ايدنع ةنلملا ةياينلا ةمدقم ىف دج ونال ةمالا ةامح

 ليلق وهو نوعبسو نانا الا باونلا سلجم يف عارزلا ددع اف ةيعامجالا

 هتاق ىلع ددعلا اذهو ةسدالا فرملا ل نم نيعبسلاو نسل ]أ ايدج

 نوفرتحتال نذلا ىضارالا باحصأ هيف تاخدأ ىنا ظحول اذا هصيقنت
 00007077 114 نيتموأ ةعارزلاب نيلثتشم مهلك اوسلو ام ةفرح
 داسكسلاو لاخلا ءوس نم حايصلاوأ دار الا لوانتل

 الا ةعارزلا نم مهلع قدصبال نو رشعو نانلا باونلا كئلوأ نمو

 فال ا ه1 لوط نيرا ىف نونكسي عمال عارزلاب مهيمسأ

 نس افلا رح نع مه اسي نم باوج ىف نوكيتربو اريسالا فراا

 داتا ل :ةيفنم نذ 0 ( راتكملا ) هجتني. ام رادقمو امف قرطلا
 مزييع بجاولا نمتمأر اذحلو . اذكهو هعنص ةّقفيرطو ىوامكلا دامسلاو

 طخ مهن ن لع تالدف مقا وال اهباطم مسقتلا ن وكب تح ةصوصخم ةمالعل

 طمنلا نم

 ا ]|[ نيشتملا ةعارزلا لهأ نم تاونلا سلجم ىف دجو ال نذا



 6 نيينوسكسلا زيلتتالا مدقترس

 ىلوالاو(ميج مسالا اذهنوقحتسي مهنا نم يقي ىلعتسل كلذ عم ا

 مهف ثحبلا ققدلا» ١

 ةيىهالا نم تملع دقام لع ةنبلا كلن ناوكت' نأ ىيطلا ارا 3

 ادهن 0 ار امنيف ارنا 1 1 و ةيمومعلا مفانملا نم أم طبت 0 0

 كلها .مدق ىوق روم نم/ةسنلا ف نس ايتلا ادمل دب الو اهنع نييئاثلا ددع

 كالو قئررخالا مالا قف هلثم دهاشالا ىدلا رثالا اذه ادع وع ع ْ

 ندملا ىنكسي فيرلا مثرجهو ةعارزلا نم نايطالا باحصأ رابك بره لا

 ىذا داك فارشالا نمديدعلا ددعلانين رق ذنم ةرحه ا هذهأدب دقو

 كالملل ةيئاملا وختم | اثنزح «ىا سرفر ةيدم ارد ا

 فيرلا ل_هأ نم كالمالا بابرأ طساوأ كلذ يف مهعبتاو هتيعم ىف اعابتو

 تراهاام لس ارب فارتحالارتتطاو هعار يه 4
 اذاالا اعارز ها نوكي نا ىطرب الل رلا نأ ع سن ا

 1 ار دشاةسرااف خا هش ت1 اهريغت فاربحالل قيلال 1

 « تدب واسر » ىف ةفيظو ىواسن رفلا لضفي دقو ىفانملا ل نم سوفنلا

 نأ ؟ملالا ةئس ةيروهمتجا كارلا تداراد اكسل اء ىلا هضرأ قف اة

 م,ةفصو 0 ةيعقا نا ةييرطملاا هنا ا ضعد ةلزنم نم 1

0 
 اا قل ايدنع داع ل ام قلعت, امو ةعارزلا نع كعانتلا مبضأ

 هالو ناكس نم ناكل نكن د ءوإ تاذ ال شرا قيستا ل ف

 نم هيف تنأأم عم كناكما فو فيرلا ف شيعت نا كسفن فاكت فيك)



 ارتكناىفو اسنرف ىف هسايسا!لها 0

 ( سيراب يف ةيضار ةشبع شيعت نا لاملا ةعس
 لاجرلا هظعأ دنع تح ناهذالا ىف ررقت امم راكفالا هذه تناك اذا

 نيبو ةعارزلا لهأ نيب ةبسنلا دقفت نا برغتسملا نم دمي 1ًاراقوو الاك

 ةرادج هبلقأ ناك نم مهنع بون نا الوباونلا سام ىف مهمع نيئئانلا ددع

 لك 2لا اوموليب نا ةعاساولا كالم الا بابر آل قحالو ٠ .ًادادعتساو

 . نيقثوللاوءابطالا نمهريغ مهيلع نولضفي نيذلا نيبختنملا دنع ممرابتعا طوس

 هنيبنس م نيماحلاو ىواعدلا ءالكوو

 000 ا ء بل داس ىقاامدبش ةنداح ىشأ تسل

 ميلقا ىف ةعساولا كالمالا دايما نم لجراةيمومعلا تاباختالل قاثلا مولا

 كلذ نب افك لاح ناكو هبصي مل باختالا نا نم هيلااكشو « رتئاص »

 قوفيو بخصي راصو مهتيحان لهأ نع اباوت اوناكهدجو هلبق نم هابأو هنال

 .ىلا ةورتلا 'ىدايم راششاو راكفالا داسف بدنو نيبختنلا ىلع مالملا ماوس

 0 نأ تنوكلا ئديس) الئاس « ىلبال » هعطاّتف لاوقالا نم كلذ ريغ

 ناك ل لقا اردان الا نسوا 1 اذا امرا يف لاق دج نكح

 نوميقت نيأو لاق سيراب ىف قيقملا هماقمذخلا ىلأ جوزت امل لاق كدلاو مس
 هنع فرعي ناك ام همالكى ذخأ دقو « ىلبال » هل لاتف كلذك انأو لاق

 0 ا ا ةكاوكش ىف كل قحال ندا انابجأ هبطاخم زاهتنا نم
 تكرب كنا عم اذهانموب ىلا كيال مهئالو دعب كل ءالولا ىلع وماقأ مهنا
 اهيف مداب نم 07 ىذلا لاملا فرصو مهملاصع مامهالاو مهني ةماقالا

 لك ىف هنور. مهما هنافص لقأ الجر مهل اوراتخاف ىدملا لوط اومئس مهنكل



 511/ : ظ نيينوسكسلازباكد الام دقترس

 ىلا اوجاتحاو ةنومملا بلطا ةجاحلا مه سم الك هيلا نوعجرب مهناو مو

 ( نيليج ديم هنعن تنل كالا كلل كا نحر اكل ل و :ةروشلا

 (ا لب ال ) دنع هيلع سأبلا قروتسا ىذلا تئانلا كلذ تيار لأ رك

 ' ىرخا ةرم
 كايزا لم امون واض اعروااليحلاص بارتا نم نيتكلا نال اذ

 لا مهمولسرب ىلاهالا لازن ال نذلا ةي رعلاا ملاقالا ىف ةمظعلا كالمالا

 هم دلل فا ملاك ! مهلا ىف ببسلاو باوتل نيل

 ىلاهالا كتئاوأ نيب عؤوابأ

 (عببصاف ةعارزلا دعي نازمعلا رادم اميلع ناتللا ةراحتلاو ةعانلا امأو

 ا نيعراو نم الا هيف دحنال اذ [يلصلا نم لقأ ناوثلا نشا ق

 يتلا عفانماو مظع ةراجعتلاو ةعانصلا لهأ ددع نا عم ًارجان نيرشعو نينثاو
 ةياينلا فعض ىلا ىدا بيس نم دن الو ىريك ةيمهأ تاذ مهدبأ نيب يه

 0 ةءارزلا لها 0 5 39 ما نكس .ال انلعو - هلع

 ذاو مامهالاو ةبانعلا عم موب لك اعباتأ ةرشابم نايلطت ةراجتلاو ةعانصلا

 ىففاو نيقباستملا لاغت موعاسل اورقهم 0 ولو مهمهت رتف وا اودعتا

 ةرشابم ىلا مّجلت ىتلا ةرورضلا هذه نكتلو ٠ سالفالا ىلا لاحلا مب

 سلال اماظن عم قفتتال ىتلا ىه ادحاو امون اهلافغا نم منكم الو مهلامعأ

 مجرب اهللاف ةيلاعلاةم وكسملاد» ىف ةعومج اندالب ىف ةطلسلان الاندنع ةيباينلا

 نياك لع ىلع اهبضرع بجي ابلكو اهريمحو اهميظع مفانملا بج فا لقفل

 مايآ كلا 7 الا ه هده ل قارعتسما كلذلل ١ مف 5 مديت ةقانلا



 اراكن | ىفو اسنرف ىف ةساي لا لها يل

 تاساحلا داق عنا ءانثاهيلع اوداتعا ام عامجالا كبافولا 1 و امام ةنلسلا

 ىلا اهنم لاقتنالاو ةهفاتلا رومالاب ثحابملا وشحو ةعطاقملا ةرثك ن

 لع أنس بايسا كلذلو تانايبصلاو ةطسفسلا ىلا م ىو تايعختتلا

 تاساجلا ةمادا مزلتسيو اليوط اتقو قرغتسي اذه لك دعب اهفاه 0

 اذه مهلاهعا اوكرتي نا راحتلاو ةءانصلا لهأ ةعاطتسا ىف سيلو ٠ البلق الا

 ىلا توحشرتي الو تاباختتالا نع ةلزعلا نولضفي ما رب كلذل هلك ن مزلا

 قورتال ثيح تراص ىتلا حشرتلا ةلاح ةلزعلا ىف ةيغر مديز امو . ةياينلا

 ذاةمهملارومالا يف ءاطعلاو ّذخالا اودومت نيذلا لامكلاو دملا لهأ نيعأ ىف
 لأ ةحدافلا نعاطملل هسفت ضرعل نأ س الا 4 :وضعل عش رق ْنْل ىئيشي

 ةداضملا دئارملا اهم هيمرب ىتلا بابسلاو ماتشللو ةينلا ءوس هبلا امهجو

 ردا سلو ملا ال ا ردع را ىف كلذك ا ةيفذل

 خام ألا كلت ةمواقم ةعاطتسالا ىف سيلو . امازيم نم قوذلا ةمالسو

 راثك ل ىيذعلا قارظن افراغ 200000 لجرلا ناكاذا الا ةجملا

 ةنانطلا لما صرو قمفتلا بيلاساب املاع هب ءافولا يزعام ىتح دوعولا نم

 ةراحتلاو ةعانصلا لامعال م غرفت نم امس لاخي كلتاو :امف :ىممال ىلا

 ٠ هيف بغرب هلم الو كلذ لثم ىلا اهبحاص لهؤتال لامعا اهلاف ىربكلا

 3 3 مف باختنالا راطخا نومحتفت نيذلا ةراجتلاو ةعانصلا 2 ا
 م ماتهالا ليلق كلذب را ادور < لع ملا لير امن

 درا 0 اتا ار اماو ايف لاوحالا يرحم نع حر هنر 7

 بكرت نا هيلع فاخل أم هدأ ىبل م



 55 نيينوسكسلا زياكن الا 0 5

 عا يطل .ةلملا فار 222 2ك اسال ىه كلت

 فم اماوو لياقلا الا باونلا نم اطل سدلو ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا

 امنع ابلهأ دعبأ مقاول

 نع | انلا نم فرع نا اندلع قل

 لكشلا سعب ثيح الئاه امسجن ثالثلا فرملا كلت قوف “ىراقلا ىرب

 باونلاددع فصن غايب ةيبدالا فرحا لهأ ددع داكيف اريبك ادد ددمتو

 ةعانصلاو ةعاررلا ءابضعأ ضع ىنعا ايان نوعبسو بنراتتام ا 0

 كرس وااو تتارملا تارا احدا م مهبف بلاغلا رصنعلاو ٠ ةراجتلاو

 هر هلع العا تينا عما كلذ نين ,لخدنلو < نوماحلا ضرس

 زاك مددمف وضع نيو ال لوا دلل ماا خاب

 نبال كلذ نسلو 2 ةراحتلاو هع 0 لهأ ددع لع ديزبو ابرق ” ةعارزلا

 ةيعامجالا ةئيملا ةاوادمل 56 ادادكسا ناب داق طا ةعانص

 را املا ني اطاتراىرتال اديس اهضاظ 0

 ا وادا "7 مال 5 ورم ةماالا وكشتان ةنضح لع ف دا

 ةداعبسلا كلت ني 9 ةيسنلاك اهنف ءاطألا ةدعو ةمالإ 17
 نورئأت, (ضيأ ءابطالا بسحن الو . راجتلاو عانصلاو عارزلا ددع نيبو

 3 ريغ نما" اممم الازفر ىلا ري ثويشو ةمالاةساينو لإ

 منمو لاقلا دش لعامادقا نم انلا دشا مهان ::ظل كلدكار مالا ناك زل

 ةدساك مبصت ىلوالا ثالثلا تاعانصلا اميبف اذه سكعب رمالا ىرث انكل

 بطلا ةءانص دهاشن لالتخالا نم ةسايسلا ىلع أرظي امم امكرح فقت لب



 ارتكنا ىفو اسنرف ىف ةسايسلا لها غ2

 "011 نتا ركالاو ءاسجالا لاساءوسب قلمتت امنا اهمال ادنأ ةرئأتم ريم

 ءابطالا ددع نوكي نأ انشهد اممو ٠ عامجالا لاح نسحال ناسنالا ىف
 00 كاملا كلل هجاتحام مم باونلا ساحب ىف دملا اذه ىلا اريثك

 ضدرملا نال نئابزلا هتك رت سيبطلا باغ اذاو اهفلمعلاو اهلوازم رارمتسا

 اق ءاططألا ناعأ نأ ءاجن انه نمو ناطصالا لع .ىومال

 مهسابز ىلع ظافتحالا ىف ممتدئاقق هلل راك نذلا امأ نئابز مهل سيل

 مهنطاوم نم ةناينلا بلطو باختالا رطاخم ماحتقا مهيلع نول ضفي الو

 نذأ ٠ مود نأ ديعنو اهبسك لق ةلاح ميرا بكل اا ع

 ةيلما ةءاينلل ىوق دضعب اوسيلف هيلعو مفرح ىنب ةبخت باونلا كئلوأ سيل

 نأ بن ميظملا ددسلا اذه باختلا ببس ىلع فق ىكلو
 0 نيت الا نسم الا فرعن

 ةثالثلا نف لامشلا بزح نم بلاغلا ىف ,ه باونلا كئلوأ نا لوالا

 بزح نم طّقف ةنالثو رلكادلا فدا مه نوبه (0دئ او أابيبط نيسمحو

 تال 00008 للا ع تسيل :نطلا ةعانمص نأ يف كش الو ٠ نيميلا

 ءابطالا عام انااا اذا اال ورب 6 ةيسشلا كتءاض ىتح لايمالا

 ممعانسم ا ما هيمو دحلا اذنه ىلا ليلا اذه مهف ى رب ال ميلك ٠

 . اليلق الا ةسايسلاب نولغت شيال مهنالعجم مهنئابز ددع ريثكست يف مهتبغرو

 ماوسيل نيذلا باونلا نم ءابطأ ىلع قدصيال دقنلا اذه نأ لسن دقلو

 ممرخأت ناب منال انكلو ميئئابز ترثك نم الو نفلا لهأ ةصالخ نم

 ىلا اولاف ةيعامجالا ةثيملا ىلع مثالا اوقلأو مرطاوخ جاه مهلعانص ىف

٠ 0 

0 ١ 



 ةلاملا هذه 6 مرعب انس ىر 1 اننا 3 7 اماقتا ةسأم ب 8 نيفرطتملا

 ماظن ةبراحم يف لامثلا بزح غم ىقتاي ىذلا نيملا بزل زايحالا نم
 مامها نم مهتكمت ةيزم هيلا زابحالا ىف ممل نا عم ىلاهلا ةيعامجالا ةئيملا

 هل ةميق ال ليلدلا اذه نا دْؤي ىذلاو . مهافخا ىف بسلا اهنأب ةموكملا

 ت”زح قى اناضملا نم مهلغشل أم نودحاو نادل نييماحلا دد-ء وات وه

 بازحالا ميج نيب ةبسنلا تظحول اذا ايرقت نيملا بزحو لامثلا

 ساجملا ىف
 تابج نرم مهباختلا لصحي ءابطالا ءالؤه بلغأ نا يناثلا مالا

 ف ايلاق نوبيشاال ةعيساولا كالقالا اعطانا اد ىف

 نع اوفتخا املف باونلا سلحم ىف ل ليلق مددع ناو انمدق عك فار

 نوبيصم كلذ ىف مو مهلا مليم عاضو مهب مفر ءماتلقا لاهالا

 را م مهل دعي لذا مهنع ةبأي ناب اوموقي نأ نوقحتسي ال مهما اوأرو

 ةكلئالا تاراو اهف 0 ل كذدملا ف هوففتمل مهم للملا »2 ريغ

 سلحملا 4 ةعارزلا لها تر "3 باونلاف نيظفاحلا نعم لااغلا 8 ُ 0 ولا

 نم نورربشعو دحاوو 7 ت”ررح نم وسو ةعلرأ مهف لوعبسو ةسمخ

 ىلا ةعيبطلاب لقتشو هلهأ نيب مذوش عيضي فررلا مهكرتب و لامثلا بزح

 الو ٠ مهم الدب نوبختتيف لامثلا بزح نم م نيذلا ةسايسلا ىف مهئادعا

 ايلا نيماغلا كالملا كغاوأ ماقم مون كانا هل 2 0 فايرالا ف لدحوب

 هب نوموقي امو تالئاعلا رارساب مهلا ءاضفالاو نوطلاخم نم ة رك ميظع



 .ارتكنافوا درع ف ةسايسلا لها ” فذ

 ى ءالننلا ةغ 2 مم كلاومالا ضار ا اماو انام هاشرالا فا دال

 8 اوسلحو بأ 0 مهباصأ اذا دعلح ةبارغ ا كدا كسعل ا

 كلا ردلا ننال

 نا 11211 زلدب اهدحو ةحصملا هو ةحيحص ةذهاشم كلن
 ا ١ نارا ساحل ف ترح لك ىب ةفئاط لك نم ءاضغالا ددع

 ةعبرأمهنمرشع ةعبسنوقتوملاف ءابطالارثكب ثيح نورثكيىواعدلا ءالكوو

 افلا ف ماك ةعسأ ىواعدلا ءالكوو نيمعا ىف ةلداثو لامشلا فا

 باحصأب ورحلالا باونلا ساجم اواخدب ل فرملا كلت لهأ نا نذا تن

 لازب الف مهتناكمو مذوفن اهف كالملا رابك ظفح ىتلا دالبلا امأ . كالمالا

 لمارالاو ىضرملل مهتمدخم نوموُب اهيواعد ءالكوو اهوقثومو اه ااطأ

 رودس ىداق ىانلا لكو ماتيالا و

 اا ااا لاا نيكل نيسالنبلا نع ايش ركذا' تلو

 بادتحا نم ةمقاسلاف رك انعيبطت رك ال مهف رح نإ ةيلس راش دع

 لافضل ةكلاو لير

 لعادل مها ا” نو ريك ةنسعلا تايرالامأو

 نا نظأ الو ةراجتلاو ةعانصلا لهأ نم ادج رثك او سررقتلا ىلع ةعاوزلا

 بابرأ نم امورل دشأ مهناو عارزلا:ءوزا ةمالا ىف نومزال مهنا ىعدد ادحأ

 حالص مما ةدديشلا بأ ,رأ دا ل راحتلا لهأ و ةعانصلا

 عانصلاو عارزاك ماعلا ماظنلا بابتتساو راكفالا ودهو دالبلا ىف لاخلا

 كلذلو تارطنمالا 1 0 دادزتا ثدانوملا لم ةالناركلا ةايخ رايللاو
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 داعالا كلا زقتو ةيمومسلا ةحارااق القا راخ الآ نشا د ك0

 قاتختف جاورال اليبس مدعتال دئارملا نا الا سانلا ىلع نوكسلا داس ىتم

 اهمال راكفالا سيببم ىلع ضحتو ىهاللا ظقوتو اهنمرغصاممظعتو ثداوملا

 لكو بارطضالا ةنمزأ ىف دئارملا ددع دادزب فيك ر ظنا ٠ ٠ هيلا ةجاح ىف

 جاورو ةعانصلا ءاقتراو ةعارزلا مدقت نا لوش هنريصن ىلع هللا سمطب م نم

 دئارللا تومو فحصلا لتقف موب اما ةراحتلا

 مهمال ةيسايسلا لئاسملا ىف ثحبلل اودعتسا دق دئارملا بابرأ نا لاَ

 ع وضوم لك ىف مالكلا نودعتسم مهلا رسأ مأ ١ موي لك ايف نوضوخ
 ةعيبطل رطضم ةدب را بحاصو . دئارلا ملكت 61 ناوضقف مسهل الا

 اف الجاع ةناتكللاو الجاع ءايشالا ىلع حلاو المخا ركفتلا ىلإ

 رظنلا نمل نمز هدنع سيل ذا اهنيحنم ابيف بتك الاركسف ةقراب هل تحال

 الا نوزخ الا امأ هننم/نوكشيو كلذ [ن وف رد كارلا نعا

 مرا ودعم فاما ءاشاممهسفن أى نودقتعي لب لابلاىلع اذه ممل رطخم

 راكفالا ىلع ةدايس لهأو ةمالا ىف ةماعز بابرأ مهما نيلزاه ريغ

 راكفالا لوحبو سانلا ممسيل هتوص ظيلغت ىلا جاتحم ةدب رملا بحاص

 لاملا ةعيبطل غلابي وهف هتدبرج ةايح اهتمزلتساو هتنبم اهب تضق ةرورض هيلا

 1 سل ةانعش دعوا لذ هبا لجر ىف لاق نا ٠ مان ا لكأ اننا

 اذكه كلو اهددصقب ةباغهمالكل سلو نامت ىأرا كا

 كلااولا لف عقب 6 نمانلا ممسل ىتح خارصلا بجوف ةدب را ةحمطل تضتقا

 كلذو باو.أألا ىلع ةبلملا ةرثكموقلا تافلا ىف ةليسولا ثيح قاوسالاو



 ارتكنا ىفو اسنرف ىف ةسايسلالها 222 »*”* ع

 ةرهاظملاب ىمسام وه

 كنئلوأ نم اهبلطت نا ةمالل ىغبني ىتلا ىه لالملا كلن" نا حاصاب نظنأ

 ىنأتب ال دالبلا ةموكحو ةماعلا ةمالا عفانم ىف ثحبلا نا ملم تيار نا

 نسحو ةلاسملاو ؟سملا ةمالسو رظنلا دمبو ةنكملاب اوفصتا موقل الا

 ا 11 زعأ ضع نا ركن ال ةدلفلا لامعألا ةفرتشو قوانلا

 ةيواسن رفلا دالبلاب ةقياطلا كلن" ىف ةبلاغلا ىه تسيل تافص اهنا الا كلذ

 يف ودها داجتا ىلع اودعاسي مل دئارملا بابرأ نم باونلا نا دهاشن كلذلو

 مددع ربك امو ةياينلا سلاحا ثحابم ىف ةمكحلا لامعتساو ةشقانما

 ىف فحصلاو مهفرصت ىف فحصلا ناالادذلا كر وروللا ىلا

 تاعشالا نسر

 ةعست مددعف بازحالا ىف ةدحاو ةبسن ىلع اوسيل فحصلا باررأ

 اذه ببسو نيملا ىف ةسمخو لامثلا ف نوسخو ةعئرأ مبنم نوسمخو

 ط0 و ليلا لعا دم لامشلا نزح نا فالتخالا

 ا و اك ا دئارخل نورتي كلئاوأو نيحالفلا

 نس رثك أ ندملا ىف نيبختتلا 00 ةيروبج | دئارجلا باررأ بره

 دارجلا اوأرق فيرلا لهأ نا ولو ٠ فيرلا لهأ ىلا نيظفاحلا مهناوخا برقت
 ءابطالا ةراغا ىف بسلا اهو :تاونلا سامى نيماحلا ددع فعال

 حا كتالا زاك منت وه ةيبينلا سلاحا ىلع ىواعدلا ءالكوو نيمثوملاو

 فحصلا باررأ ةراغا ف ببسلا ىرن نييعيبطلا ماسؤر فيرلا لهأ دقف

 ةباوغل هّص رع ا داق ريعل ةلعفلا ا نيدلا ةءانصلا لهأ نه 7
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 هس نعش م ءاسورلاو مسبعع اهدرب مفاد 5 ميم اع الو دئارملا

 نيلاملا ىف

 اونلب نيذلاو نوناقلا لهأ م ةيبد الا فرحلا بابرأنم باونلا رثكأأ

 ممالنيفظولا دادعف م نم مهلاثمأو ةاضقلاريغ او ضعنيثالثو ةعسن وةئام
 انئاعح ارا نلمح 8 مكامن نست ةعابملا ف مرعم اودحا ناو

 ترافل لأ نإ ثروت د دفاولا لدظرل مسق وهو اصوصخم امسق مبل درفت

 ءالكوو نيقثاوملا مهعم تكرتشا مث طقف نايبلا درج ةتسلا نوَقْللا ىسردم

 ل ومالا مو ريك الاددءا ادع مهماع مالكح |!قيس دقو ىواعدلا

 دحر نيذلا كلل كد راو ة ةهعدس و فان 7 نيماحلا دادمع 6

 اا مفر رحب نولغتشي نولاز الو مرا نييماحملا لودج ف موامس 7

 . ل 0 انس ف 4 ؟اع الث لع ساحلا 8 مرا 5 8 هد ايا ىزئاح

 0 0 جا وواعما ءاهفأش 2 و املاوأ ةضاملا ممالا

 لوم ديلا ةملكلا باهصأ هو ناف وطلب ة ةيفيمح ةبراغ يف 0 0 اتلازرملا ىف

 اا لع معضولا ماع م مدنأ وعضو دقو الك ايسلوف 0 8

 ىردلاةفرع نمار مهشيسلا / مم هماينلا

 هيلا عوجررلا لبسي اك هكرت لبسي نف ةاماحلاو مددع رثكي ال فيك
 مسق ل لاغلا َّق ةسدفو هد ىلا ةدئق 0 ندا زر 07 سلو

 نا ةصرف يناحملل حيت امال روبظلا قرط نم ةقيرط ةناينلاو هنكسم نم

 تاك مك احلا ريانم دم نم مفرأر يتم ل لوب 0-1 رس قو هتغالب نب و هتحاصف

 هياينلا ةديظوىف ندا دبع ' نمافن وص عمسلو مظع ولع نم دح اولا ملكت



 ارتكذ او اسنرف ىف ةسايسلا لهأ م

 1 « لصح دقو » ميسم ا مه نكي / نا ناز هيطعل ياحملل هز

 مححب يلا تاعمتحلاو ةيمومعلا ةيدنالا ىف مالكلا ةرورض نا مث . مددع

 هتعنص مالك !اذىماحلادنع ةلو.ةلارومالا نم ىه ةعارزلا ل

 ىربك ةبزم هعمنيقباسقملا ىلع هل نآك انهنمو

 هل لبست (م دالبلا اصم ةرادا ىلا ذا اذ ورا داماك نااريع

 وهاك ةفوسلا لاؤحالا دا اال م 4 تاوثلا سلع ق لوك دلا

 لالتعالا كاذ نم ديفتست اما رهاظلا لب ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىف نع

 ةيسايسلا اناضقلا دلوتتقلا 1 اك كا هده قواعد ايما ون د

 ةلئاعلا ماظن دسف ىتم براقالا نيب اياضقلا داوتنو بارطضالا ةنئمزأ ىف
 لاوحالا ىرحم ءوس ىلع هلدب ال هاياضق ىف ىاحلا لاح ءوسف اذه ىلعو

0 

 اوحبصأف نيناوقلا اوربتخاو ةينوناقلا ثحابملا ىلع اودوعت مهنا لاَ

 لطي اذ وانس اوق منهم ىضتمع لوفردب مما حيحصو عبرشتلا لع نرد

 نودش كلذ 58 اهريسف يف تبهذ ىتلا بهاذملا لع نوفقاوو دحاو

 وه ىذلا ىرظنلا نا الا بيلغت ىلا نولايم طلاء 3 الا ةيلملا ةباننلا

 ميش نيب تسيل ىتلا ةيحلا مفانملاو ىلععلا يناملا ىلع مهناديم

 دىم ال اريثات اهل اوبسح نأ ممم ناعف صوصنلا نيب ممتايح اوضق

 نيناوقلا عض وساسناعا ممالالا اودقتعاو دوح ومريغ مقاولا ىف ريثاتلاو هل

 ةيراجلا نونفلاو مئانصلا )لاو ةناذلا ةياومملا ةوقلار يأت نم اوالقف

 عافد ىأ عافدلا ىلع مدقلا نمزلا ىف نوناقلا لهأ لمح ىذلاوه ليما اذهو



 م / 000 يدوب

 لك نم اهؤتلطا يح ةكرللا 17

 لوح ارك اذه اننمز ف مش مهل رتفت م نيذلا مو دالبلا لالقتساو دارفالا

 ةموكحلا ةضيق ىف دالبلا ةطاس مج نع لامثلا بزح نم وأ اوناكنيعلا

 اهنم ىوكشلاب ممتاوصأ اومفرب ملو ةيحان لك ىف ةليمثلا اهدد اولخداف ايلملا

 نع ماوس لبق نولوئسملا مو نييسايسلا مهموصخ باج ىف اهواز ذأ ذل

 دالبلا ةيلاعترضُأ ىتلا ةبواسن فلا نيواودلاو ةيريمالا طاصملا ةرئاد عاسنا

 هيرحو اءاعرلا قومحن ا ديف

 طوقس ىف بيصن مهلعو ٠ دارفالا مش راشتنا ليدس ىف ةرثعرح> تفقوو

 ةلاطا ىلع ممل مهف لوملا:الاعرزا ةذاع: ١ ل9 مورا ماظنلا ةلربم

 ةيلمعلا ةديفملا تالوادملا نم الدب ةدئاف ريش نكل حيصف مالكب ثحابملا
 ناكم لك ىف نوحيصي سانلا م انحبصاو ةصوصخم فراعم يضتق يتلا

 ثان رطبلا نع نانعلا ىلل 00 لامع الا ىلع همه رصقي باون سلي نييلاط

 ىف فعلاو راظنلا ني ر كم ةتثيماحلا ىرأ قال ةرا د

 داع التاتو 0 ريزولا ىف للطي هازل انملاخ ماظن 0 مجار اده

 هانا | وذ ىرظن ناد ناد دل هن وهز ام تافصلا نم هيف طرتشيو احيلم

 نال اطل بسور نا كلو مالكسلا مار نا بئانلا ىرت ٠ نايعلل ةقحلا

 همزل ماقملا اكاد يتمو زياكن الا باو ١» ساحم ىف ام هناكم نم ماكت

 يضيف ىمتا اذا ةعاخن منو 0 ىف لوخدلا 3 ةمدقم 0 نأ

 عبمج هشقانملا نم ىضفو 00 ظافلا كو ةقيف ق'تقولامها 1

 كلاغلا ىف نيذلا م كئوأو ناسالا ةؤالط ىلع مبا ةردق ال نبزذلا 0

 ىف دهاشم وهام ليلدب دالبلا تاجاحن نوريبملا لاوحالا ةقيقح نوفرعي



 تاسلجلا ىف 1 اوق لوقلا 20 نأ بجاولا ناكو 1 اضف ربظي ثيح ناحللا

 اياوز ىف مدع انماظنو امالكوبلقأ را سارا رك ١ نار لا نق ةيمومسلا

 يصف قطنم لك نيرظانلل . بصلاو لولا

 فراعملا نم ميدل اع هيلملا ةباينلا توديش دق نيماحملا نا ةصالخلاو

 اوراصف ةمالا ىف مهنيمها ةبسن نع مددع داز ظملا ءوسل نكساو ةيصوصملا

 ىبقعلا» ا 00 ا قة شلال

 دولللاو نذلا لهأ رخأت ةياينلا سلاجلا ىلع نوماحلا راغاام ردو

 ءاسؤنرلا ىلع تعصي داك ار قوس سلا ىف نيلوالا نم :ئرإ زق

 لع مهطلست نم سانلا فون اماو باخ الا ىعاتم اوزاتج 1 نيساحورلا

 نوال رظح باوب ةتسلعنودب زال شيملالاجرنا ىف سبسلاو . ةموكملا

 دكا لكك ذو هابل سلاجلا ىف لوخددلا ةمدحلا ىف نيذلا طابضلا ميج لع

 مملق ىف ايهدم 1 نا

 قيرفلا مو هانعسر ىذلا لكشلا ةّق ىلع نوفظوملا ىوتسا دقو اذه

 رابتءاب نيفظوملا دمن انا ظحاليلو ةيدالا فرملا لهأ دعب ادع رثك الا

 دارا برا هادلا نال تاحاإلا لبق اهنؤلتشي ا وناك ىلا هبفئاظو

 ةاا اا لاو اناق ني ردع ةنالث ىلا كروم 37

 عانصلاو عارزلا ددع نم ا ل ا عومج اف

 لع اولا نيكل 000 ا 0 نفع ولا ككوأ رثك او . امراوتلاو

 مارتحا ىلع مهفئاظو يضتقع اودوعتو سانلا لاوحاب ةربخ ةيلصالا مهفراعم

 موقواهرصن بجوتو اهزوف ديو ىتلا قرطلا ميج اوفرعو ها



 555 نيينوسكسلازياكن الإ مدقلر س

 1 ودالبلا [لماوردأا ناركل ناجل وأ نظي ممافص هذه

 ةماعلا ةعفاملا ىف ىف محا ةأضقلا لدعاو باونلا نيب رفوالا ددعلا ملل ن رك

 ةماعلا ةمفنلا ف تكس تاوطصلاوا اطلطعا ند ىطلااده 0 0

 1 0 > اصيخر ةيركاسلا 1 نارك نأ يع ةماعلا ةمفتلا

 0 كلد 00 ع ١ نيفظ وما ةعفنم نكل د اللا لاملا نم .ىةمدلا

 فرص تحن فئاظولا دجوت ةينازمملا ةماخض ردّقبف ناكمالا دح ىلا ايفر

 ليك سوفتلا نأ ةنس لك ىف ىررتاالا . اناونلا عااطالا اذتعو يوكل

 نكت اذا ح ماع 1 3 دادزب ىذلا زحملل 1 دايصتقالا وريف وتلا للا

 ساحب روءشريغت اهضءرتالوصفلا تمباتتو ةيئازمملا باودا ىف ثحبلا نامز

 ةكرحم الوم لومستو ةسخلا كرحتو ىلاوالا ليلا كاذ فرعا 00
 0 ذلا ضيبلا ةجاجد ىه ىتلا ةينازيملا كلت مامأ امل مفادال ةديدش
 اوجرخ اذا ريصملا هبلاو هنم اوشاع ىذلا لاملا ةزول نع نوءفاذن اوراق

 ةمدالا 7 ليم م ريصل م,عافد قى مهو : تنالونلا 4 اع نم

 0 ل نا ساجملا ىتاور مهملع تقاض اذا مهلم ال

 فرملا تناك املو . ةيدنل وملا ةنبإلا ىف ةروهشملا ةصقلا راف لعفي ام هيلا

 كلذ نم شيعت ىتلا نم نيسلجملا ىف ًاددع لقأ ةموكحال لاومالا مدقت ىتلا

 ىف لحأ ىلا داصتقالا لجو ةيناريلا لعارارت الاردن

 رمت تاونلا ضكرب كلذل تافوراطملا لخارارتاالاب ىصتت ال
 نيذلا اودعو يتلا مدوعو نع امر ةديدملا قارضلا عضوو ضارتقالا

 ُِه 1 1 5

 ىرخا دعب.هنس زجعلا مظعل اذكهو م وانتسا



 ارتاكن ىف واسن رف فة سايسلا لهأ سا

 نم راثك الا مدعو ةموكتلا حلاصم طيسبت موقت ةيمومعلا ةمفنلا

 مهم وؤش ىضذقتو مهلا ثا تاهج ةفرعم سانلا ىلع لبست ىتح ابعورف عاونا

 جو 000 بيمعتلا ءامب نيفظوألا هحاص٠ نمو ٠ ريصق نمز ىف يغبأب 6

 تاعورشم نعوا هناَمب ىف نيضراعاا نع امغر هدمت ىف ماودلا لع نوح

 هيلع وهام ىلع لاَمِب نم ممدئاف اما نيح لك ىف مدقت ىتلا حالصالا

 مماصاصتخا ق عسو و هنالك شم 0 ميرال ممدوجو لع ديفعتاا نأ ىهف

 نيلمت سم ءأب وقا توريصي ادم و ىودخلا 3 مملع بيهثتلا ريصلو

 نلت

 اا ا ا او ةيركملا نخادحال نأ ةيءومعلا ةيقملا نمو

 دارفالا مه قيعتال ناو اهدارفنا ىلع ةدحاو لك ىرّتلاب وا دارفالاب ةقلعتمل

 هءاما ناسنالا اهدجتال ناو مهبل اص.« بلط ىف هيلا زوثعبش اع لمعلا نع

 لقا هسفنب ريد نادارأ اكوا داموا انيع 3- مدع ديدح نم 0

 را لا امو د تايجاولا نسدقا دوي وا لامصالا

 اولحال كر ب ذائالاو .ئرقلا ناش "يت كح ىف اواحادت اذار الا مون

 هر )7 اك كي وأأ ةدايز رجم فئاظولا ةدايزو فئاظولا ددع اوداز

 اناا 0 هش نق انازحالا ميج هيف كرتشن ماع اهناو اصوصخ ميظع

 لقأو نيملا بزح نم نومبراو ةعبراو لامثلا بزح نم نوسمخو ددحاو
 ماع لك ىف ةينازمملل اميجج انبح وه هيف فاتخم ”ىب

 اورادا ممال بيعم ريغ ىروشلا ىف نيفظوملا ددع ةرثك نا لاقي

 000030 ارق رعو اهلامعأ ىف ةماتلا ةريلخا اورستك اف ابك دالبلا ةموكح



 ١ نيينوسكسلازياكن الا مدقت رس

 الا 0 ةلموكملاةمدختناةنسملاو نكس اا واار

 هيباذلا,ةنتمه لخرلا ىف لتفت اهبل سائلا دنع اضشن نايمرسكلا لا 0

 نو لامع الإ نم هيدب لع ئ رجتام ةعبأب هروعش تفو لواسل

 قيردط ولا: ناك :ناذ ا ةفاسل نطو 07 دال ىلا تافصلا

 اكو درعا دف هير اعل 3 ر ماكحالا ةم زا لع ضراتلا سرا 7

 نماوك ناو ا هدنع ةببطو لاو رت ل نوجرب امم محلالقتسا

 مف طمس يس هلعاوؤوشا زر ولوأ 2 هءوصخ 2 ءءانخا مف هموضخ

 0 نيب مدس _ مهل 0 عض ٠ امصخ مها ضحع اعبط نور

 1 مشأاب مشبع بسك ىلا مبلهؤت مل ةمدخلا نال ةايحلا وأ تونا

 بجعال 0 ةيمو.علا فى '(ظولا 8 ع 8 اللا مهل ه شع الو اود>يصاف

 0014 باق ىا رص تارج 0 ىلا ممهجو اولوحينأ ىف

 ماصخالا

 مفانلا هكا نف ةيرَع اي ءاحم ىف نوكي ن 1 | ادم

 ٠ مثررض اهعم رظم ةرااذإ ١ مرطي ضار ا من ىتح 0 ءلاىف ةقيفملا

 ىف اهانعضو تلا ثالثلا فرحا نلدها مة ل فلأتت نأ بجو

 0-5 دقو ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىهو هانمدق ىذلا لكشلا ل

 رابخالا نماوسيل ساو للا

 مودت انسلا2 ىف ةدوقفم ةئزاوملاف كلذلو انتم 0 ماظن بيع وه اذه

 دقف ةيدالا فرألا لهأو نيفظوملا نم ةفلؤم ةيبلغالا نال نيطقيلا ماود

 * وع أنما نثالتو ةسمحو كاك ل 6 ف نسو ةسمحو 2 م 3



 ثالثلا ةيرالا فرملا

 ةعزعزتلاةميظملاةراجملا هبشي مهيلا هانمدق ىذلا لكشلا نأ ءارقلا ىأر

 كنت امأ اهيقالت ةءدص لقال بوص لك يف جو قيض ساسأ ىلع اهمايقل

 نم اهم اسمع اهغر ثداوحلا تابلت وات اهنا ىنعأ ةشانف ةقيتعلا راجحالا

 00 !11لا اظل اءوس نمو ةئقاب ىهو لابجالا أ هلع زرتو زازتهالا

 راكفالا بناج ن٠ بهح ير لك عم ىرحن اسن رف ىف ةبلا ةءاينلاف اندنع

 امطوقس ىف مثبف نيسملا ىف ةزانو لامثلا ىف ةران لي ثيح ىلا طقستو

 مفانملا يه اهنأ عم ةلطاع تسمأو املاقأ تحن تحزر ىتلا ثالثلا مفانل
 داليلا ف ةيقيقملاةيهومعلا

 ىرت ٠ مظع اذه ىف ةيزيلكتالا ةمالا لاح نيبو انلاح نيب قرفلا
 هلة" زكى لتخا يذلا رجحلا كلذ لثع ال دالبلا كلت" ىف ةءابنلا ماظن لكش

 ىرت كانه ٠ ةعولا ةضيرعلا دعاولا تاوذ ةنءارفلا مارها لثمع هنكسلو

 هتيسو هناكم ىف ابوتسم ةمالا رصانع نم رصنع لكو ةيعرم نزاوتلا ةبسن

 دق ةيردالا فرحلا ىربو اهصخشب يتلا ةيمومعلا ةعفتملا ردق ىلع هريغت

 انيخرا كلك نأ ىئبش 6 تراص لباهرش لاذ ةلوشم 5 اد فاشن 0

 هاسع امل افطلمو باد الاو راكفالا ىف مدقتلا ناكرأ نم امهم انكرو ايلم

 ةيراحلا تفرحلا لهأ ناج نم طارقالا نم ىنأت
 ا او اندنلب لا هلا قم رارظلا لك اندنع ررشلا

 ( ا | اك امارتافا ىكيبطلا فانلا نم فرغت نأ تدرأ اذاو

 رار فتساب بحمنلانا) لود ثيح ( ؟8١ ىلا ؟0 يع را لك تاركادمر



 - ا 1 نين :واتكسا ازيكن الا مدقتر س

 رصانعلا كلتل ةيعيبطلا ةصالملا اهنال يجعال نكلو ةيزلكتالا ةموكملا

 كر 0 انضر اذار لاق ما ١ ما ميج ىف ضرالاب تملع قلاةطلللا

 را 01 دب امرادأو دالبلا كلت يف تماق نؤودرغ دووالا لار 0

 شكل ل حر ايبا ائمعك و لاا رع وعلا ل ااطم 0 لا 0 ا ا مسدس ا

 0 |ضي وم يه ةياكلا ةلجامل || سنا نادنسو الاخ كل

 ةموكملا َهق نا انمأز كلذ دعب دالبلا ىلاان رظن 3 "كولا ةلئاعلا 1 ا قحو

 00 03 ف كل فانا ءوس ةسسك :م قاب امود اموءاهواث أ تنفع ىلا

 يوذ الاغرو اب اثم تاللئاع مآوح 2 : ماعدلا ةعبا تاالئاع هالو لكو

 مامزلا ةدايق لا مهم مهنعبل تاكل لهأو ناد 1 0 ةعشر ةناكم

 اوف رع اعا امدجي 8 1 مال مهموعبتيف ة هم م ه سانللو ما“ الا نإ مدعتلاو

 ا(: راندا 2 مدخلا ىل ايم ناكل ةعسو ةلزما ولع نم لبق نمو

 م ةتكشنملا ها ملوح 50 يل داوٌملاو طايضلا ريع ذوفنلا نم

 سانلا طساوأ ناف ةيواسن رفلا ةمالا فال هماظن ىلا روفلا ىلع شيلا

 نوفااختم مبلكو هقيفر نم رذحت لك فاررالا لهأو ءافرشلاو ةلعفلاو اهيف

 0 مبنع مه نيذلا نوفظوملا الا سيئر الو نوفاح نو

 ةعاط الا نحل | موعيطي ال نيدلاو لونقوم نوفحاو موشاظو ف مح نيدلاو

 ىف مهو نوم وكلا مهلمتحا دق ىصخش مارتحا الو ىلق ليم الب فوملاا

 ال ةناغ زيلكت الا :ةموكح تاك اذكه ."نوريخخال نورس 00

 ددلا تسب ( للاو هم رم ىف لاقو نييعيبط اباون زياكنالا
 ةيعانصلا ندملا انينثتسا اذا اناف راتخلا نطوملا اندنع يه 0 الا دالب يف

 كلا 1ك



 نيك ارتشالا بهذمزع م للعلا أزياكن الأ فس

 0 || لإ 0 عالم لثم فاررالا 5 1 0 10 ىر 0

 موماقعو ناويكس ندا 0 اس اهواظعو ةمالا هصالخ امأ كارلا

 00000111 قلم تحبصأ اهسفن هرالبول ةندم نا تح فايرالاو بزملا

1 

 كلذ, تنكمتف نييعيبطلا اهءاون ىلا اهرهظ تدنسأ يتلا ممالا دعسأأم

 100 اك لا نإ ةيسئا د

 1 ١ ب

1 
 00 ردكلا راكنالا نأ ى بلا »

 * نييواسن رفلاو ةكاقعل نم 1 "الا بهدم نع دعلأ 2

 رك نك مخ تدنم الم عو ركل تالئلاك ةعامحاالا ثداوملا

 ري 10 لب ةدحاو هيفي 0 ميلاقالا 2 ف رد ”ما هش

 ىثالكدف | ريثات هل نأ م١ ماع

 ا 0017 1 هدانا هذه نع ذشبا ل نييك ارتشالا بعذمو

 هيقرتو بهذملا كلذ ةقيقح لع فش ىتح ىنبني م هخيرات فرعت

 م0000 3 5 وكت لوأو نييك ارتشالا بهذم ةأشن لصأ
 ها عجأ 000  ةرككلا ءاحرأ ةه قارشم ا اهمواةعبتم اهي

 0003( 121 3) ىبسوم لاق ميهذم لع اوبتكن ئذلاو نويك ارتشالا



 "1 نيو اازياكن الا مادقتر س

 ( رجربعاب) نع المن ( ه) ةفيحص ( رضاحلا مدلل ارتشالا مهذم )

 دحتا نييك ارتشالا راكفا نا سررغلا نم ) صن ام نييناملالا باونلا دحا

 تببذحا لبر ةلمفلا ىلع رضتقت ملاهناف اناملا ف تدجو مد ىف كا

 ناس لال واع 'ر نولوقب ًارارم اهلها اتممس يب ىطسرلا ةئيشلا |

 منع 0 نورال مهماو هيلا راشأأ بهدملاب 1 قو نالا وه

 ىلخدوةمالا ىف ةيلاعلا تاقيطلا بهذملا كلذ قرتخا دقو ٠ ةءرحتلا نم

 اومفر نيذلا مث ءالعلاو ٠ نيسردملا ىسارك ىلع ىوتساو فراعملا ةيعمج

 عانصلاو ةلءفلا تايعمج مهعبتف ةرضاحلا ةلاملا نم يوكشلا ا

 ىلع ليولاب اودانو كالمالا ىف صاصتخالاب اوددن نيذلا م نوظفاحملاو

 كلذ ةمدقم ف لاقو ( ىزخأ دب ىف كلذل اريظن ىر الل 0

 ىنأي ام باونلا ساجم ماما هل مالك ىف رخآ ىتاملا ئان نع القن باتكلا

 اندنع ىفرتوةيناملالا دالبلا ىف هلاحر نييك ارتشالا سهذم شبج طح دقل )

 (ةسلملاو ةيفسافلا 0

 موش بهدملا اذه عيسش ميج ايناملا ف ثحابلا دج مقا ولا:

 ا ردا نر نويليجنالا مهنمو نوظفاحا مهسمو نووروثلا

 اذه مالي ةيناملالا دالبلا وج نا ىلع هتاذب لدب راشتنالا اذهو ٠ سرادملا

 نييوروثللف تاءاختت الا ما ااا ينك طا 08 لع دعاسو هال

 تاضا ىلا "تاودع 21 ندع ناو الا ريك م هكا نم

 فترويلم فصنو نويلم نم ابرق 0 تانا انتنالا ىف ىف مهم نيحشرتلا

 باونلا ساجم ىف ةييبلغالا 0 يرخالا قرفلا لها ميلا انفضا اذاف



 را ا فيس هس يسال
 نكت ادا ىالألا

 اهلك ةقفتم اهنا الا اهلاطمو اهدصاّمم ىف نييك ارتشالا قرف فاتخم

 هتمالعو عيا ا قوف 2 يتلا ها 0 تبهدملا ب | وه دحاو 1( 4 05

 لخئاادت وأ 2 د املا هل ءايملالا لثا 1 | عيج 0 فبوحو وهو ةيضأ 15

 ةكمللا هاو لغشلا ةميرط ررقت هم وكح سفنلا للعت اهبلكف ةم رك

 أمم ل 0 فو اهعومج 8 لالا داعسأب لفحلتتو راوحالا ردفنو

 000000 ل10 للجانو لكلا اماع اسمر ةموكملا ريصت ثيح ادرفتم

 ىكلو ٠ مهراشمفالتخا ىلع نويك ارتشالا اهلا بح ىتلا ةديدجلا لامالا

 قرف 1 نا نم فرط ىلع ىأ انه نيس

 ةداع 2 مهم دخل هاا يرخالا قرفلا داكتو هيلا ىدؤي ام

 00 ةياملا م ملا غل ند ريدي ناازدحتم قف د فدق م ركفلا

 تك ااالا تهذم ها ح 2 ندد ءاودلا 7 مدايدزا 8 بيسلا

 نيظفاحما ىتح :قرفلا عيمج دنع 1 هال ناكو هناي ل ىذلا ىلاحلا

 00 0000 الكا طوسم ةارو ( نكرم لراك) وهو .نيسردلاو

 ا للا وغلب فاسملا اناضقك ةيلقع اياضق هلك باتك( للملا

 31 راه و دودح لع 35 رك تاحاتتكسا هدع همن رط نيمو |هو كسلا و

 رضاع ااا عمتجما مده اياضقلا املا ٠ تايسدحو , تاص فو

 عاوالا لاب قرفلا هفرعمو أمسح تاعاوذضلا مع ةمق ردق 0



 اقف نيينودكسلازيلكن الا مدقترس

 لايملا سأر دج و. ىذلا وه لماعلا لّمف تئش ناو لمعلاف نذأ يسمو
 بجوانه نموباصتقاو "دعت جين وه امنا مويلا دجو اك لاما سأرف هيلعو

 در بج هنا ىنعالامعلاو ةلعفلا عومج وه قيقا كلاملاو قيقملا ةكلامل لالا در

 ةممر ىلا ةبترنمقرتي فا ٌؤلاذخأ اذكهو ٠ لكلا ىهو اهناذ ةيعمللا ىلا لاما

 ميسقتو هلكل معلا ةرادا هيلع ىذلا وه اماع اسيئر ةم وكملارابتعا عنا

 نووروثلا نويكارتشالا قتلت دقو .٠ فاصنالاو لدعلاب عيبا 5

 رعؤم ىف 1مالا/ ةنس مه اهوررق هم رطانم اوصلختساو, 'ئدابلل 00

 رر#ت ام مَا كيلاو «اطوغ»

 0 الا مايا رسل نك لوس ا ّ 0
 ىف قملا دحاو لكلو اهدارفا ميم ىأ امل كلل» اهلك ةرهلاف اهلك ةمالل الا
 اولمعي نأ ميملجا ىلعو لقعلا اهابق. ىتلا هناجاح ساني بيصن

 ري لاوم الا ىوذئدب أني ةركتج ضالة فا 7
 ىلع دابعتسالاو ءاقشلا ىف ببسلا وه اذهو مهم.ماب نيريسم ةلءفلا ناك كلذ

 كل ريطت نأ فتم لاحلا اذه نم سانلا قتعو ٠ هلاوحاو هقرط فالتخا

 ناو لامعالا ميج اماظن مضن نأ اهلعو اهمات ةئيبال اماع اكلم الكت ال الا

 «زييمت الو نيغالب عيمجا ىلع ةرقلا مست ناو لكلاب ةمهمل لكلا لت

 درف لك ريصلناوهف اهموبلطي ىتلا ديدحلا هيلا ءلاالا ةيفيك اما

 رابتعاب همتأ لمت لك ىلع رجأ لماع لكل ىطعيو ناك ثيخب لمع ىف لماع

 لرب قئاثو كلذ ىفهل مفديو لمعلا كلذ مامتال مزلت ىتلا تاعاسلا طسوتم
 ف تاعونصلا هله عضو و تاعونصللا نم درر اع الدينا هلم لع



 ناك اراه الا بهدم نع ممالادعب ا زياكنالا سالب

 قتانولاو  قتاثولاب مئاضبلا لادا اهم نيلكوملل حرصي ةيمومت نزاخ

 نم ناسنا لك شيعيو ةموكحال اكلم ابعاوناب تاراقعلا ريصتو ملاضبلاب
 هتثرول كرتب الو ريسبلا الا لجرلا رخدب الف اهم فاكىتلا ةفيظولاوأ لمعلا

 ناو رالام ناك ل

 ةثالث نيملا اذه يف نييروثلا ن املا قرف ءاسؤر 0

 افاد اا نكلوالاو « رالؤذ »و ؛ ل »و « ليهس » ويسوم مث

 تاللثاعلا مدقأ نم ثا انلاو ىلطسولا ب سا ع ل ناقلاو ضال ا

 شيملاو ىاملالا شيملا طابض نمناكو « ريفا » دالب ىف ةميظملا

 7 نال | يف نييك ارتشالا هذم ةقيقح نوصخشي ةثالثلا ءاسؤرلا كئلوأو

 هلو 200 1 ةلزالا تاسطلا قانعا ىف دتع هرودج نا لع نولدبو ىغيش

 ةعيشتم اناملا لدتا دقو ٠ سأالا ىف هحرد لعأ نصت ىح طساوأالا نأ

 ةوق ىف تواشو ةجردلا ىف فالتخا ىلع ابقوف نمو اه نم بهذلا اذهب

 اليلق الا ةلزانلا ةقيطلا ن تلا ا ا هاا ه عمو ٠ راثسالا

 ركخأ ١ الا فاول 0 اناافا اما طل

 اع مالكلا مب نقلا ىو الاد

 نيظفاحلاب ىمست ةقرف نييك ارتشالا قرفنيب 1 الل فادح وبا هنا(انمدق

 نيظفاحو نييك ارتشا لكنا (مم) ةفيحص « لثالود » ويسوم ظحالو

 دج و دنع اذه عمو ظفاحلا هأش ام مده ىلا رب 0

 00000021 لا لوش نأ ةفزاحلا نم سلو هل اهنا نيتملكلا دنا '"تزخ

 اا هللا هذه بهذ الو . انا عون لع كرامس ىد شرإلا وه



 مس باع .اع قدصل 00 0 ىد» نيب 7 لمعلا ثلا بوجحو

 ماظن عضو: ةيعامجالا لئاسملا عيمج لح ىلا بهذ اهمال نيك

 ردو لمعلا ةرادا ةطانم ريصل 0 همر لكس ةدازيو

 ةئفلا هذه لاجرو ٠ ليصحتلاو جاتنالا قرط عيش دعاوملا' ىشوا روح لا

 لوديربو نيوروثلا تهدم نم لوفاخ نيذلا طساوالا ن م كالا ىمث

 امل نولي مهناك ةموكملا امح ىلا اهلك ةمالا مفدي مهتلئاغ نم برهلا

 ع راف ملعب لكد ( ( نيمجأ انتاج كلذ ىف نا نولمأع مام تنأ لمعا )

 ٠ ءادنلا اده ةيبلت ىلا 'ىث لكب ا ير. ىذلا باشلا ام املأ روطاربما

 ع احرالا 8 تودام رادع ةيقاعلا ةميمع 6 ةدع تارهاظع نأ كلذل

 نيظفاحلا نييك ارتشالا بز ىت.قمللا سيئرلا مويلا وهو

 ٠ اهءاسؤؤا نال كلدك كيفان ترا ]ند

 ناهذالا ىف ةيكولملا دناؤتلا البق تل .تماق دقو ةايحرا ةسكلا 0

 نيك ارتشالا مهدع كلذ ىف ةقرذتم كيلا ذوش راكسا ل 07

 ةاركللا ةفيطو قا ةدابزلا نم دعاحالا اساس 000

 نم قرط كيلاو ٠ سانلا يمل ماعلا سيئرلا نوكت ىتح ابلخادن ا

 اه دما

 ىبدلا داقتعالا لع سسؤوم ىحيسملا 0 اعلا ةلقفلا ترج نإ (

 فرحلا ماو داجما ةموكلما رم مطب وهو نطاولاو كلل ء ل

 ةكلمملا ميج ىف ىتوناق ماظن امم لكل نوكي ثيحح اهضعب نع ةزاتم

 انيقد اديدحت فارتحالا طورش ديدحت ماظناا كلذ ىضتقم نم نوكيو



 000 0 2050050 د-0 ه دو و وده د ةودأ وه ومو ةماق م ءق قة هوما ةممم ا قة قل و همم كة قف م همكم ةعمأف ف عم مم فف ف ةعقممم ةمقع ةققعمم هع مز م هز هده ممم مم همم ة عمق معمم ءةممة مثقفة مم مما ةم نعمل ةممعل

 "0 !١ ١ نأكل ناحسأ لع :لفاناعا رارتذوكت ل لاع 6 ا

 00 د ناو لمعلا ةزحعو ىماتيلاو لمار 27 ةباغال ق ذات اش

 000000 اللا كالمأ لثست نأو  لديلا ةعيبط سدح .ىلع 7

 000 100 كلذ ناك الك .كالمالا كلت ىلع دايو, ةلعفلا ةدئافل :ىرقلا

 هندايزبق رتب جارخ داربالا ىلع برضي نأو - ةينفلاو ةءداصتقالا نيتهملا

 اك اداب ابيخأ نسحب قرت تاكرتلا ىلع ممر برضي نأو

 لوول لداع كيكسم داليلا كح نأ وه رح 0 هليختام ىصقاف

 هنداسس ف لكلا هداك

 راك و ديلا 0 0 لالا هاما

 00 || ف ( رانك ال ويس وم هربت ىذلا ؟باتكلللا

 هءاتك ىف لّقن دقو ةيناملالا دالبلا يف ريبكَنأشهل ناكو ( ةينارصنلاو ةلمفلا
 00000 را ] 0 صاخبو ىل ازتشالا (لاسال) نع اريثك اذه

 ةلعفلا دب يف لاملا سأر عضو اهنم ضرغلا ١ نوكأ نمملاو نيا كا

 هاتبك نم عزتتاو فاؤملاةركف مهعىذلا نكسلو .روجالاة لاسم كلذب لحنتف
 (معافوم )ويسوم وهو هتذمالا دحأ وه امنايهذما لهااماع قفتا ةّقيرط

 أمم مهلا نار كيلاو ( نام هيك للا

 ىهو ةموكسحلا لخادب بجوف مهتاجاحت ةيفاك ريغ ةلعفلا روجأ نا )

 ررقت نأ | ملعو امئانال ةفرح لك ةفئاط هعدد يذلا ماظن لا دبؤتا لخادتت

 عم لالا - ءانورلا عم نايبصلا ةقالع سوار رج الا اريده ور ليسلا تاع



 - ١ نيينوسكسلاز اكن الا مدقترس

 انهو - لاملا نم هيلا جاتحتام ةلعفلا تايعج ضرَمَت ناو لماعملا باجصأ

 قفاوأ تسل ) ( جنافوم ) ويسوم لاق - كارتشالا ىلا ةئفلا كلنا ليم ربظب

 منع اببس ىرأال ينكلو ( نالبزيول) ويسوم اهب ريشي ىتلا لماعملا ىلع
 مو ( نيثم ماظن ىلع. تسسسا اذا ةلعفلا ةيمج ةدعاسم قم ةموكملا

 ن1 تكل ل ومالا بازأ دأ للظ امح ةموكلا نم نال اش

 الو ىفلل نمت ل ىنا ) ( حنافوم ) ويسوم لاق كلذ ىلا لوصولا ةّقرط

 كئاوأ مويلا اهم ىنتمي ىتلا ةّقيرطلا ىه هيلع ددنا ىذلا ىركلو ءاينغالل

 ( نورسوملاو ءاينغالا

 توافن الا نييوروثلا نييك ارتشالا ههذمو مهذلا اذه نيب سبلو

 هباحصا نا من ٠ نبدلا ىلع امهدحا دامعا وه هيف ناقرتفي ام هاو ريسي

 نيديعب اوسيل مهنكلو كاملا ةكرتشم ابلكى ضارالا لمج بوجوب نولوتال

 سر نوكي نا نوبلطي مهف اهلا امتح مهلصوت مهئدابم نال ةناغلا هذه نغ
 ىلعو ٠ لكلا كلذ نم ءزج لاملا سأرو ةلعفلا تايعمج نيب اكرتشم للملا

 لمعلا ىف ماعلا سيئرلا ىه ةموكسملا نوكت نا ًارابج نوبلطي مف لاح لك
 نك و انفرعا نييك ارتشالا هذة ةفيفح ةعلان ةثفلا هذه 0 هيلعو

 ةيقيقح مسالا اذه اهسفن 1

 نيقفتم ريغ اهلجنرنأالا نيسؤدلا نيك اع الا هللاط ع
 بهذدع لوقي كرم داصتقالا لع ىسردم نيبدجو كلذل ءىذابملا ىلع

 نم رثكحا ىلا هيف ىثمت, نم مهنمو بيهنو رذح ىلع نكل نييك اريشالا

 ةيكلملا ديد تاو كاوقلا يلا ( رينجو ) ويسومك مهضعل روح ىتح كلذ



 نييكارتشالابهذمنع مالادعبأزيكنالا < ع؟

 دحاو ىأر ىلعن وقفتم مبلكم هنكسلو ةكرتشملا ةيكللا يف مسوتلاو ةيصخشلا

 ةدايزلاو لمعلل قيقد ماظن عصو ةطساوب 15 لئايشلا لح بوحو يح نم

 رك نخاف

 ن0 طر اباما نأ لع نهرال الانابلا اذه تتسامو

 نم لقتنانألبقو ٠ اهيف تاءاقلا مفرا ىلا تاقبطلا لفسا نم نييك ارتشالا

 هذه ىلا ىدأ ىذلا بسلا ىلع زاصتخالاب ينأت نأ يتبف عونضوملا اذه
 دالملا كلن ىف ةلاحلا

 ك0 ال هرج ولا يف نيك ارتشالا هذم روبظ ناك

 ىرّتلا ةطاس مام ةقلطملا ةيكولملا ةطلس ماين ةياملالا ةمالا ىف ةيعامجالا

 ىو ىتاشلا بيليف مابا نورق ةثالث ذنم اينابسأ يف كلذ لصح اي ميلاقالاو

 ادب فيك ف رمي خسر اتلا ىلع ملطملاو رشع عبارلا زيو مايأ نين رق ذنم اسنارف

 0 ا رار ةرطا ربما نأ فيكو ةكرملا هدم اسؤربلا كولم

 ايناملا تحبصأ ىتح هيف تانيسحتلا لاخداو نولوالا هب ادب ام ماعأب هال:

 000000 00 اة قى اييلك ايسوربلاو ايسوربلا ةضيق ىف ايلك

 لقت ناونييك ارتشالا“ىدابع لمعت ىهو ايسوربلا ةموكح ىلع ليوط نمز
 ىلع ةيرادالا لاصملا ميظنتو سانلا ميمج تمت ىتح ةيدنملا ىف مسوتلاف ٠ اهم

 أم ةريشل تاي نم نابل نزح 5 اديفعل دادر طيس ريغ لكش

 . ليقتسملا ىف اهمامب ةمالل هنودرب ىذلا ماظنلا نم نويك اريشالا هيلا ير

 ةيلوفطلاذنم لجر لك ىلع اهدب مضت ةينايسوربلا ةموكحلا نأ مولعملا نمو

 هدرتل ةيدنملا ةط_ساو مث س رادملا ةطساوب ال ا هيلع( يطا يدّتتف



 01 نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 أهراتخم ىلا ىدايملا ىلع اهنغيشم 56

 ايطورمت قاشوربلا ادا قوناقلا ف دخن انلا' هلك كلك 000

 رشع مساتلا بابلا نم ىل والا ةرقفلا ىف ءاج ٠ نييك ارتشالا ىدابمل ةّماطم

 قازترالا ىلع نوردقتالنيذلا ةشيعم موقت نأ ةموكسحلا ىلع بج ) هصن ام

 مهتشيمم ىلع اولصحت, نا مهتردق ف سيل نيذلا وأ هريغو ميطم نم مهسفنأب

 عا نذلا نيعل ) ةساثلا ةردفلا ( نوناقلا ىضتمع ابنع لاوكشم ره 30

 نيذلا صاخشالا ) ةثلاثلا ةرقفلا - ( مم دحاو لك ةلاحص قيلي لغش مل

 ىلع ةثيدرلا بابسالا نم رخآ ببس ىأ وأ ةلاطبلا بح وأ لسكلا مبلمح

 تح ةمفانلا لامتالا ىف نومدختسي ةشيمملا لئاسو ليصحو بسكلا مدع

 اهيلع بجاو وه مك قملا ةموكحلل ) ةسداسلا ةرقفلا (ةموكملا ةظحالم

 بردو نيجاتحملا ةايح ماوق اهيف ن ا علاصم سسؤت نا ص

 لا ا وكحال زوجمال ) ٠ ةعباسلا - ( نيفرسملا قالخا

 ىعلب وأ ةلزانلا تاتبطلا 2000 نماثلا رج هنأش نمل

 ةنؤك 1 وهن ناىنرملا ىف ةيدإنلا ةرادالاتابح لعر ..ةرمانلا 7 كا

 طيح و رقثلا كلذ تايسأ نع ثحبن نا ايلعو) : ةردعودالا

 هنم ةيقاولا ريبادتلا دختتتل ايلعلا ةطلسلا هب

 سانلا قم ررجم ىذلا ماظنلا اذه لثع ساسن ىتلا ةمالا نا كلش الو

 تاء ع نط يح هم نكاملا لخادت ىضقيو لمعلا ىف

 ةأيبم نوكن ةيطوصخلاا دازفالا ةايحل ىف دل ادهم ىلا سا
 تجرد اذكه . هيف ءاج ام لمعلاو نييك ارتشالا بهذم لوبق ىلا عبطلاب



 نييك ارتشالا به ذم نع ممالا دعب ازيكنالا 0

 ةدهابلم بوحو ىلا ت تاص وف ةلعفلا هل هل : محام ىف ةمالا كلن

 ءاودلا ىلطت ملو هتاذ عامجالا ماظن رييغت ىغيش هناو 9 لكل ةموكملا

 0000011 11 ىذاملا هذه نا اندجوانلمأت اذاو ٠ تاذلاب دحاو لك ةمهنم
 1 ةرطاريماوايسوربلا كولمابعابتا بوجوب رهاجم يتلا ىهوىدملا امسوربلا نواق

 نييك ارتشالا ”ىدابم اهنيعب ىه ةقلطملا مهظلسل ادسأت اهب مه نولمعيو اينأما
 لع قر افص ”ىدانملا كلن اواذخما نت اردشألا نا الا أمهس قرئ

 مالا يأ ناسنالا بلاطم ىه اهنا اولاق بلاطمو مهتنسلأ
 هدهلوبقل ةدعتسم فارشالا تاقبطو ىطسولا تاقبطلا تناكدّقلو

 دحلا كلذ ةرادالا غولبو ةيدنملا ىف طارفالا ناف ةلزانلا تاّتبطلاكسءاوالا

 ل وأ لمعلا فئاظو ركنا نيناه 8 لطع عاسنالاو ةماسحلا ع 2

 و 0 ةمالا ةايح فق 0 : لك ردصم لا نايتس "مب ان ىضتا 7

 كدض ا 32 تاروثلا د دهن الاس رف ىف ممارظن نم رك (كلد نودع

 مهدنعوأب دنع 2و ةزادالاو ةيدنجلا تناك ناو هنا كلا ةلطلس ننال

 تاك م مويلا كنون وسال ماكحالا مامز ىلع نيضدإلا نان كنشالو

 رشع مدارلا زيول كلما مايأ ساسن
 قضم تراص ةماملالا ةمالا نا ىف نعل نا" ان نش مدقت امو

 مأ ة ةيَش نع الماك ارق اهرخ أنوه نيك ارتشالا "دايم امن نامالا

 قرتلا ليبس ىف ىنورواالا وغلا

 كلت ريغ ىلا لقتني امنا مولا كئلوأ بهذم نا تب اذا اذه ليات

 عبتتب موي لوس سمأ كلذ تابثاو مهسفنأ نييناملالا ةظساوبو اهنم دالبا



 922 نيئوسكسلازيلكنالا مدقت رس

 نئرغلالا دلالات بهدملا ريس

 ءاج 5 ؛مهح ةنس ىلا الماخ نييك ارتشالا سهذم ناك اسنرف ىنف

 ١:5 ةفيحص « ماعلا نييك ارتشالا بهذم » ىمسملا « ريزتلاو » باتك ىف
 مهقتر » ةفسأتم تلاق ذا نيبناملالا نييك ارتشالا دارج ىدحا نع الق
 « ءىلعب هنكل ايقيقح امدقت نييك ارتشالا سهذم

 لالقتسالاز روبظلا ف بهذلا كلذ بازحأ ذخأ نيا كلذ نمو
 هك الز سعدنا نمر لع رلا ةكرح ماقلا اكو

 «جرافال» 20 «دزيج وج »ويس وملالجر مهيف ءاسؤرلا مأو .ىباملالا

 لاه |ىف اههدانرتحال لخيزلا كلذ ىلا ةبسن نيتسك ل مسا امهيلع قلطي ناكو

 مولعملا نمو ٠ ةيواسنرفلا دالبلاب « لاملإ سأر » هءاتك ىف اهبعضو ىتلا هثدابم

 كلذل ًارهاصم ناك اًمباس « ليل » ةمطاقم نع فئانلا جرافال ويسوم نا

 ١مهه هنس سراب ق نسما رع مجم اك كلذ ريغلا 0 ازتشاإلا

 اذهىفو .راصتتالاو حرفلا تاوصأب البوط انتاملأ ىف نويك ارتشالا حل

 وه امانه بهذم نأب هيعلاس قيفمت نيب «دزنح ةاويسوم حش

 (10/؛ ةديك روكا دملا « رش اووساتك ١ مجار ) نييناملالا نيك ارثشالا ههذم

 هبعذم نع ذوشأم انف ى:نييك ارتشالا تهدم ك1

 ايناملأ ىلا اراهج بستن هناو نييناملالا دحأ مسا ىمسي هناو ايناملا ىف

 نييوضوفلا بهذع نييك ارّئشالا سهذم طلتخا كيجلبلا دالب ىفو

 صلخب ملو عازبلاو فامللا لماوع هيذاجتت انمز قبو نيفرطتماو

 ىف هاسؤر نم نشا انءار هلالقتسا نابا ىفو ٠ ءانعو دهج دعل الا لقتسيو



 كارلا وح نا ل
 لع ك_حلبلا اا! ءاج ا( ن تناربا » ىيسسومو 6 ليبط » ويس وماه و اناا

 ادمل ناخو ميعتسملا قيرطلا ىلا ؟ىثانلا ءوضلا اذه ادشريل صوصملا

 داك او نك ارتشالا بهذ مىنرؤم دحأ هتنثا ريكا اتا

 هةسف ع اهتم كيحابلا ف نيا انتسالا 5 ناك ( لاق ثيح ١

 تالا 7 ل ءايقنالاو بيئزتلا نم عون ىف مويلا حبصأف ماظن ريش
 (ئللا

 نم لاك لحر هدنلوه دالب ف نيتاءارغالا تهدم ندا ىذلاو

 ثالث دنم لجرلا اذهرفاسدقو « سيوهماةوس المود » وهو هلا ةاعر

 ىف مبلمت ةقيرط نييناملالا نييك ارتشالا نم ملستيل » نيلرب ىلا نينس

 كمعسم هدئلوهق اقهدلان ا ناس ىف انفك هد و رعالا ادهو ) تاناختالا

 ضيا مهعزوذخأ لب ممدابع ذخالا ىلع نورصتقال مهنا ىتح ايناملأ نم

 باختت الا ىف ملامعأ ةيفيك

 ا 0008 05 ارتش الا زعوم دمع املف ايولو لاح اذهو

 دقو ( 5 احد اللا ةديس انولو ىف مماوخا نع هيف فانلا ناكل

 مماوخا ديلقت ف اعاد نلود_مجم مهما 2 امزح لها نع أهرب رمت 8 ءاح

 ةراآ اناا 25و اهدلا رش قرط ىف ناكمآلا ردق لع نيبناملالا

 انولو فاس توصلا ةيحاص ىه اين أف (راكفالا

 را بلل نيك ارتشالا_بهذملا نكي لف ايسورا 7

 دنم لدين لالا نا ريغ ةريخالا نينسلا هذه ّىح نووضوفلاو نويمدعلا

 8س نا تبا” نب ينام



 ؟ / نيينوسكسلازياكن الا مدقت ل

 نا رمتؤلا كلذ ىف هلوق نمو ميدقلا ريبهشلا ىوروثلا ( فورال ) امهدحأ

 برق ) امزح ناو نييعامجالا كرر مو لك برتق ايسورلا ىف ةروثلا

 رشن دقو اذه ( مهنرط ىلع لمعيو نييناملالا نيبك ارتشالا بهذم ىلا

 بهدم ةتيتملا فه اباتك ايسوالا» ىف مبتار دحأ ( اكلي )0

 ةدب رج نييسورلا نييعائجألا رارحالا بزرع ساو هماننا قرم

 اهدنا ىلاةملكتلا هنع هو اسألا فنيش (سفاالا 01 مسأب هام

 كلن" روبرظ تاكو ( اودحتاف الأ دلب لك نم ءاسمتلا اهمأ اب ) ىهو ًاراعش
 رشن هه ترهج 5 اهم ضرغلاو ١444 ةنس ( فينج ) ىف ةيسورلا ةديرجلا

 ايسورلا ىف نييناملالا نييكازتشالا سمان : د

 كلذ ممو اينامور دالب ىف ثدح تبن لازءال نييك ارتشالا بهذمو

 دالبلا كلن ىف ةكرملاب متاقلا ( نام ) وهو سيراب رمتؤم ىف اهئان لاق دقف

 ندعاسملا ره ا و نيحالفلا نيب يتَح نيت رجالا بهدم مدهش ( ىلا أم

 سكرءلراكس تك اوجرت مال اهتلطو ( ىساج) ةسردم ىف نوملعملا م هل

 ىتأملالا بهذا باطقا م ءالؤهو (لاسال )و ( لجن )و

 نما رب وس يف نيك ريشاالا "كه دم دلو )( شاور 7

 كدهاش اق يما ةينخ كارو ماودلا ىلع مهني ناكو ىناملالا بهذلا

 ناولباقت .ناكم لك ىف نيبناملالا.هيماوشلا كنان نير ولا 7

 مهتامواقم ف تورفاضتو ىدابملاو بدالا يف نودحتو تامدتجلا ىف

 ق.نييك ارتشالا نا نم اذنه دعن ثحم الو ( لوبلطنام لخ نورا
 ( لاسال ) ةافو راك ذنب ربمتس ربش نم ملارلا ىف اوافتحا ( لاب ) ةندم



 نييك ارتشالا بهذم نع مالا دعنأ زبكنالا دل

 هيلا اوعد ايموم ًاعامجا ىناثلا مويلا ىف اودقع مهناو ىناملالا ىك 0

 كراك بهدم مه رشنيل ىنامل ملا يك ارتشا اضيا وهو ) كيك ) ويسوم

 مدئاق نا الا مهب ةصاخ دئارج نييرسيوسلا نين ا

 ( خدوز ) ىف مهماعامج حور ا أهماف ةريهشلا ةاملالا ةدد را كلن كا

 (زوفاش) و (لاغ ناص )و (دلفناورف )و (لاب) و( وزا )و (روترتتا )و

 ٠ اهريغو ( فينج )و (نازول )و ( ليتاشوب )و ( جوز ) و( راوك )و
 ىنالالا بهدملا اباحض نم ةيحض نذا يه ارسيوسف هيلعو

 ركذيا لآ هلع ةلالدلل ىنكيو ايناملا نع. ميبهذم نايلتلا ذأ, كلذك
 نيل ل مسن همور ىف نيفرطتما ىداب ءاضعا هن ثعل ىذلا فارغلتا

 نا) وهو 0 الا ىف مزوف ةبسانع نييناملالا ل نيك انتيشالا لان نيالا

 ةديدجلا ةروثلا ةأعدر مه نيذلا نيين املالا نييك ارتشالا ىلع لس 00 0

 نرختفمنوركّذ نوزايلتلارارحالا لازي الو ىامجالا لدعلا رب رتل ابلط

 بهدم هلاك م هيلع ناكام عم ةدددع نينس دنم ( ىنيزيم ( ه مها ام

 يف ناموت ناتللا امه ةديدجلا ايلاتياو ةديدملا ايناملا نا وهو سكرم لراك

 ( ةيعامجالا هل لح لبقتسملا

 نين الا بهذي عبنم ىه ايناما نا ناب ىلجاب مدت امم حضترو

 رخل مالا فد هك هيل ىلا ىفالبساو

 علا بهدم 0 داللا عيبمج 2 ض هنم دخّؤبو

 0 (٠ 0و اهالرك د لاك هروزب وفل ةدمتسمابضرأ نكت انإاهنف ةدحاو

 ىتلا دالبلا نم اهريغو ةدحتملا تادالولاو هرتلكناو جبور“ دالبك كلذك

 1 كبي : 02ج 7
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 اية ب دع



 ا نيينوسكسلازياكن الا مدقت رس

 ىنوسكسلا ىزاكت الا ل لاا

 ةلاسر نم تباثف بهذملا راشتنال ةحلاص ريغ جيورنلا دالب ن 9 0

 كلذ نم ىوكشلا | يصناكللاو كت اهيفو ةريبشلا ةساملالا هن هدد ر 7

 فيعض ليلعت وهو نيدلابديدشلا كسَملا نم دالبلا كلت هيلع الل اهوزعيو هولا

 ةاعر مهتمدقم ىفو تناتستوربلاو كيلوثاكلا نم اريك ايناملا ىف انسأر اننال

 00 ارشد بهدم اوقنتعا دق ةيساقالا

 مالكلا دنع بهدملا اده ىخرؤم 0 ئزظنلا' فق وتس ىثا نفاكو

 هنع هيورك ذه ائيش اودجب ال نا نوداكي وا نودجت ال مهاف ةرتلكن | ىف هيلع

 اًضياوه  بامنالا نم «نيلفا » ويسوم هاساق ام الا هللا دالبلا كلت ىف
 ىلع لياد (ضيأ انهو » حايرلا جاردا تبهذ ىتلا - سكمم لراكل ربص

 ويسفو ©« سزوم ١> نعالشلا ناها كليدكحكو كا عبصالا دوجو

 1 ايلا كا ١ لف مهموق ديلان نع اجرخ نالجر اهو « نام

 «رتشير جيودول ١ روتكدلا اهرشنب يتلا ةيونسلا ةلاسرلا تن :انفو اا

 هرتلكنا ركحذ نم ةيلاخ نادلبلا ميج ىف بهذلا ةلاح نع ةنس لك ىف

 ويسوم لواحو « لات 'ىث دجو ال هنا » وه كلذل هرك ذ ىذلا ببسلاو

 م... ةفيحص « ابوروأ ىف نييك ارتشالا ههذم ةكرح» هءاتك يف «اوزيو»

 م رطفب نويصخش زياكن الا نا » لاّقف هرتلكنا ىف هراششا مدع ةلع ناس

 ىتلا هقرطلاب هقزر مهم دحاو لك لصحيل مهسشت ال اوكاه ل لوديرب

 ملالقتسا نع اولزانتي ناو ناكءاول يأ تصاودعت نانا هبعابطو اهانضرب

 نوايع ال ميلعجم يتلا بابسالا دحأ ىرأ امذ اذهو كرتشم لمعل ابلط ىتاذلا



 نك اراشالا بهدم نعرمالا دعب ًازياكن الا ٠"

 نو انمالا هدم لإ

 مل بهذلا اذه نا كلذك انأر ةدحتملا تايالولا ىلا اناقتنا اذاو

 كلت م 0 وا ام همواش هنال ىف لكلا 5 زيلكنالا رصنعلا نيب لخدب

  ”رمالا بازحا دالبلا كلن ىف هل سيلو « ارسكوليف » بنعلا ةقا دالبلا

 ىف «ريرثاو » ويسوم هب دهش ام نييناملالا نم وسلا لعو نيدنلزالا

 اندقع انا » لوب ثيح سم ةفيحص « ماعلا نيبك ارتشالا بهذم » هناتك

 نا هقح ناكو اك,ىما ىف نييكارتشالا سهذم ىلع مالكلا لصفلا اذه

 دالبلا كلن ىف هيازحانال امك سما ىف نيا دا نك ايشألا بهدع 5

 نا ا لو نيبللالا نم نولازن.ال اهي هنا نيعاتلا صخاو

 هبهذمل حاجنلا وجرب سكر لراكن اكد قتلو ىتام الا باونلا سام ىف ًاوضع

 « هواجر بان دالبلا كلت ىلا هئاحنا سلجم لس راشأو ةديدجلا ايندلا ىف

 كلذ نا » اكيرما ىف سهذملا فصي نييناملالا نييكارتشالا دحأ لاقو

 اونوكي نا اواكىلا كد هباحصأ نال مسالاب الا هل دوجو ال بزملا

 دقف ةدحتلا تايالولا ىف ىنجا هنا لاخي هسفن بهذللاو ٠ ((سايس ابزح

 اوءاك نيذلا نييناملالا نم نيرجابملا ريغ هب لومي ال بيرق دبع ىلا ناك

 2 نيرجاملا ءالؤحل نا مث اليلقالا ةيزيلكن الا ةغللا نوفرعي الو مهغلب نوملكتي

 ' الا همبغيال اهف مم ىتلا ةسباتلا نم ةلمفلا لاشتنا لئاسو ىف اصوصخانأر

 اك ١ 0005 ديح ا دقلو «٠ نييكريمألا ةلمفلا نم ريسنلا رذتتلا
 لآ لك ممل اوتعبف نييك ارتشالا بهذم ىلا اكيرصأ

 تجوزب ىتلا 000 5 تانا ىدخاو: كحك !١ ىشوم مم نم



 «٠هذ نيينوسكسلازياكن الامدقترس

 مامضنالا ةلعفلا تايمج تضفرو ىدس كلذ 1 عاضف «نيلقا » ويسوم

 00 -اصفلا نم اولذلام نوناملالا سجو نيك ارشالا كا

 فئاوط ضمن كلس ىف مامضنالا ىلا نييك ارتشالا 6 دمج مث . ناسللا

 مهنا اوبسحو سوفتلانمزويلم نم رثك ا اهؤاضع ءا ماب ىتلا ةميظعلا ةلمفلا

 مل لاقو «اوحلفي م مهنكلو ائيشف اثيلث ميثدابم رشن ىلا نولصرت لدا

 رصانعلا كالت نم هتفئاط ريبطن » ىلا ةبحوم هتبغر نا ظعالا ةفئاطلا سكر

 ىلا ليملا درجم ىلع رارقالا هانبم انأر مهضعل ضرعو « ةفرطتملا ةيوروثلا

 دض انوص نيسمحو دحاوو هئاع باطلا ضفرف هيوروثلا لئاسولا لالا

 نيسمحو نينثا
 تيصقا ذا نيعمته لا ةلعفلا بزح ىدل نويك ارتشالا حجني مل كلذك

 ىف ةيمومعلا ةسا نم ردص را رش مهبهدع تنول: ىتلا ناحللا عيمج هنم

 نييك ارتشالل ةدحاو ةديرجرشن ىفىعاسملا حجت ن الا ىلاو « زيك اريس د

 هيف مآ وهو ةيناملالا ةغللاب اكد ئثارج رشع بهذمالو ةيزيلكت الا ةغللاب

 نيكازتحالا ومى تاي لاق سلا نع ا ميظع رظن

 ررقلا بودنلا رطضاو نوراملالا نويزاحلا الا اكي مآ نم سراب ريخ للا

 نوك ىف لضفلا نا هريرقت ىف لود نا ىتام الا « رنشريك» ويسوم وهو

 لالا 0 ار برختلا ىنمانوكر الا اوذحا نيكرمالا 0

 لمجلا لازال ىتلا .عوملا كلت داشرا نع اونثني مل مهناف نييناملالا نب ا
 00 ميظنمو مرا ا

 زبلكت الا دال ىف نك اةقرالا تهدم رشل نيئاقلا نادال



 اودهجا اعم .نوحجن. ال مهلاو ن ا ا

 دالبلا كلت هن زاتع ام وه اذهو ىخضم امف هدبعل 5 وهو اورياثو

 نم روفن هنا هنافص مأ هتاذب ماق قيرف مهف لبق نم اهانرك ذ ىتلا ىلع

 نيك لا بهذم

 00 اا] ى ركتالا رصفلا ةأشن نا ءا انئتسالا اد ىف

 ةموكح ذوش اهو ةرملاب ةيلاكدا ىباملالا رمشلا ةائ 2 نا 6 هطح ةلدايتما

 ةيسفنلا محلا تامأ ىتح ىنبنب ىذلا دملا قوف ًةدادتما دتمب نييناملالا
 000007 0112 1 ناثلاقيرفلاةفوكح ئرت ةيئاذلا ىرتلا ةكر خب قححو

 نيتوّدلا داحنأ نم هيقالتاع اهدح دنع ماودلا ىلع تفقو لب ىربك ةطلس ىلع
 طسولا مويلا ىه ايناملاف ٠ امصوصخ ةبرق لك لالقتساو هناذب درف لك ةايح

 ممالا ىه نيبنوسكسلازياكت الا دالب واهاهتنم ةموكسحلا ةرثا هيف تغلب يذلا
 نا ذئنيح ىهيدبلا نمو ٠ مهسفناب مهسفنأ اومكحو نيلقتسماهدا رفا شاع ىتلا

 نو ةيرتحللا لخادت ا و ةعاج لا ةلكملا نطل اليس ىلوإلا يتلا

 ةناشلا ناو اباهأ نم سانلا ميمج نيب 0 ا ظ

 كارتغالا [كالد 7 طلو دارفالا مم نم الا ةاحن :لا ىلطت ال

 أهماع ضرعي يذلا ديدملا

 كلا 00 0 7 وإ ىلا تاسالا راركن نا ةجاح ىف تلو

 قى الصمم كلذ نع د أم ىلع ءارقلا ليحا ىف ل وب نيتم الا لقعلا

 نم الو ١١ ةفيحص ئارلا ء زطاواهدعنامو هدم ةفيحص ثااثلا ءزجلا

 ةأشنلا يف فالتخالا 3 رانا طجبالا لاي نيتك 1 ىايجإإلا يللا ةلج



 "0 نيينوسكسلازيلكن الا مدقترس

 هيف نحن ىذلا عوضوملا لواس

 نييك ارتشالا بهذم عبنمىهاي الأنا :راوسمأ ةثالث ءانمدنا ك0

 بهذم ناوايندلا ف نييك ارتشالا بهذم نورشن, نيذلا مث نييناملالا ناو
 لقو ةيتاذلا دارفالا مه اهف تمارا مجالا ىف رشتنال نيك رخل

 كامكس لخادن

 نييناملالا نييك اريشالا بهذم ناك اذا امف ثحبلا الا اندنع قبب لو

 امفو نيينوسكسلا زيلكنالا لالقتسا مأ ةلعفلا ةلئسم لح ىف لضفالا وه

 لبمتسملا هرخدد ىذلا لحلا وه

 ديدجلاب سيل نييك ارتشالا ماظن نأب اودقتسي نا ءارقلا نموجرأ ىناو

 اال را مهما اوعدا نيذلا كناوأ هداقتعا يلا ليع م ادبأ

 فوقولا لبسلا نم راصو همايا تضّشاو هرمت مرصنا ىتح امظع امدق مدق

 ىضاملا ىف هنع جيتئامةف رمع لبقتسملا ىف هنم ىنأبام ىلع
 ىلا هب انعجرو ةرعشملا ظافلالا كلت نم بهذملا اندرج اذا نحو

 رقبقت ةرباغلا مالا هيلع تناك ام ىلا انب رقبقتي اع هانيارإ ةيضيفل 007

 لبقتسملاب قيلي ماظنلا اذه ناك نا ىرنسو ءالسهجلا رّبقت لقأ مل نا ءاطسبلا

 مطقتاو ىضم ىذلا نمزلا ماظن ناك 1 ملا ىلع نال ل

 نو لمعلا تالاو ةيكسللا نوكت نا انفرع م نويك ارتشالا2ل و

 سيئرلا وه نوكي عومجلا ناو عومجملل اعاشم ايندلا ف شيعلا لئاسو
 هلغش بسح لماع لك ىلع لمعلا نم لصحام عزوب ىذلا وهو ربك الا

 ميسقتلا ةّميرط ىلع قافنالا ىلا اماع اودتم لو هاجاح بسحب وا



يك ارتشالا بهدم ن 0 لعل ًازاكن هلأ لكلا
 ني

 000 211 ىلح ىفو نويك ارتشالا اهبلطي يلا ةيجلا 0 ره اذه

 نيب دجوب ناك ام عمو ىلوالا 1 رمالا ىلع داس ىذلا وهف اندنع

 000 0017 ةلاو ابلك تناك ف التخالاو قارتفالا هجوأ نم مالا كلت

1 

 ناكو ناكسلا ميج اكلم لحزلا ةاعرلاك مهضعل دنع ض لا

 لما لاا مجرب ىتلا لئابقلاو تالئاعلا بس انابقأ ايوايتش عيا

 ملف مثريسغو ةبراغملاو برعلا لئابقو روزا ماوقأ لح نكادك © 3

 0 ةليبق لكو ةلئاع لك تماقأ اهحاون ىف ةلاقنلا رئاشعلا كلل” ترقتسا

 ناسا ناكو ٠ اهعفانم ىف كار عالاو ابك, الما عويش ثيح نم قر

 اوناكا نم مريغو نييفالسلاو نيسامرحلاو نيساربعلاك ةعدقلا مالا عيج

 اهضرأة يكلم تملسأ نمممالا نمو ٠ نيح لك ميجا نيب يضارالانومسمب
 ميزوت نويك اريشالا ىنتبب اك انلكم اماع ديس اذه راصو عزاولا ىلا
 خوبشلاو لمارالل شاعمداجتاو مهيلع هناك ميسقتو سانلا نيب طسقلاب لمعلا

 لمج رك ذءانه ينتك أ ىتاو ةنءارفلا مايأ رصم ىه ماظنلا اذهل لاثم ربك أو

 ءابكا 0 ةاارلا نانا را ماسالا هذه

 لالا 0 ةلاسارو ةاعرلا ما نونملا ةلاثر» ىايجلاالا ملا ةلحم ىف

 ء000000079 1 ةعدتلا سم ةلاسرو شافو ثلاثو قاثثو: لوأ ءزج

 رشع ىداح ءزحو ممل و 1٠١ ةفيحص رشاع ءزحو هوه و ؟١١؟ ةفححص مسا

 ( اهريغو 9 ةفيحص رشع ىباث ءزجو ؟ه؟ و 6٠١ ةفيحص

 يف ًادوجوم لظ لب ةفلاسلا | ممالاب اصاخ سيل ةيكورلا ماظن نا ىلع



 «هم نيينوسكسلازباكن الامدقترس

 ًسرفأو ايسالهأ نيب ادئاس لاز الو اذهانموب لاةلوكساا 00 0
 ىم.سأ يتلا ةيرقلا نا مولمملا نف ٠ ةيقرشلا ابوروأ دالب يجو لب ةيلامثلا

 نب اهنيشسو مارال كح يتلا يه ةميظع ةيكور نع ةرابع ( ريم ) مهدنع

 ىلا ةلاغ لك دب تحب نوكيا ثيحن نيح لك ىف تالئاعلا تاكرر

 كرتشم لغشلاف اهئاضعا نم نولمعي نيذلا ددع ةبسن الا نايطالا

 0 ضارالا 0

 ءوب نم ةدوجوم ىه لب ًاديدج الح تسيل ةيكورلا نا نذا تبث

 اهمف شيعي مالا ضعب لازي الو ايندلا هللا قاخ
 ثحبلا ىف عسوتت انل ىنب ىضرم لح هنا نم لاقت هاسع ال ًاعفدو

 تلا نيندهاشملا ىلا ءارّقلا تافلتساب ادبأ و له اك ءالشالا ىر 18

 تمدقت ةقاسلا نامزالا ممأ ىدحا نا معراتلا نم انماع ىلوالا

 00 عار هاوس نك لج تداش نإ مدهتلا أمم ىهتاو ةضنلا لعارشلا

 نم تنكس ىلا ىه ةنانفورلا ةمالا ناءرظنلا فقوتس او يادار

 اهحرش بابسا كلذلو اهاوس ةمأ اهيلا لصت مل ةجردد ةيكورلا نم صلختلا

 ١مه؟ ةنس رباني رهش ىف ةرداصلا ىعامجالا معلا ةلخ ىف ( ليشيرب ) ويسوم

 نإ اناع اني صلجت ماما من ٠ ةعدقلا رصميف نيينامورلا ىلع ةلاسر نمض

 تمظع ةمأ دجنال انا ريغ ةمدقلا نامزالا ممأ نم ةمال رفوتب مل ظحلا كلذ

 تاضوابضو ةنامورلا ةمالا لتس اهمارتسا ]ىف تملا ةيصخشلا ا

 .ناسنالا راصاهبفو روصملا كلت لهل سيتا مت عظعأ ىلا نا

 داتتعالا هل ىنينال هبا ناسنالا فرع اهفو هلم نعو هنشإ نع دل رت



 هكر تشملا 000 ةمرعنا نه ىلا ةيصوضخلا 0 يللا وا هسه علا

 يح ةدايعلا دح ىلا لصو 4 رابتعالا 0 ضرالا لع دارفالا كل راصو

 هلا مسي هلادوجوب اولقو ةسدقلا رومالا نم كالمالا دودح اولعج مهن

 معا ريتم وج ) ىلا اوبست ثيح اذه ىلع لدبام موصصق ىف ءاج دقو

 نكمتي م هلو (نالوشاك) لبج ىلع الكم هل يندب ترا دارا هنا ةملذا

 احراخ هحزح زب ا ذل بايع يذلا دعو ندا هلا كلا نم 00 ََ نم

 اذا لجرلا نأ ىلا ريشي ام ةعدسقلا مهنيناوق ىف ءاجو نيدلا ىف اقرامو هللا ىلع

 نارينلاة ملال هراونأو وه ةيحضص زيصل هنارع فرطب كحل سا

 ةديعبلا رصعالا ومالا 1 قوف ثمسو فار يتلا ةمالاف اده لعو

 الاكا مبلقأ تا انع

 ىتلا نا ىلعانلدب ةرضاحلا ممالا لاوحأ أرقتسا نا ةيناثلا ةدهاشملا

 ايه ل ذتاو ارخأت امظعأ يم ةدهادش اهنذ ةيلاكتالا ةأهنلا لازتال

 مظعو ةيصخشلا ةيكلملا اههف تعىتلا ممالا عبج ءىث لك ىفا مل لما
 لعل ىف رظنلا ريغ لتلد ىلا هش 1 0 أ كلذو 1 رهنم ِء ملا نينا أمف

 ةيل العتيسااللا مالا ىه ىلا هيب رغلا ممالاو ةيلاكن الا ىه ىتلا ةيقرثلا همالا

 7 ىف ةديدع لؤرق 1 ةقراغ للوالا ل ود ُثرح أمن نفالتغبا لع

 ١ ةقباشلا للا لمعلا :تغلأ دقو مظعلا اهر طب اف ةناثلا الود دا

 ىلع ن زئاح انتلعجو تاجردلا لعأ ىلا تر اسنالا رد ة تمعفرو ىوصملا

 بيس فرعنل انك امو الملا ىلع هنو هن رختفن امم انلبق ممأ ابلنم مل ةيلضفأ



 «نا/ 2-2 نيينوسكسلا زيكنالامدقرس

 .عاشلا ما م ابق لبق ان
 ١ ىف ماقرأو لمع || ىف ةمه برغلا 7 ريك أ نااار رظنلا انيس اذ

 ىرخالا» مالاءاش ىذلا سفاعتلا ف 3 ب مدشأوا واراء واصايصوام ١

 ةمالا كلب ىه ابدلا ىف ةيلاخ لازتال ىلا ميلاقالا لذاتحل 5 و

 تتفدتف هريلكنا دالبابب تقاضىتلاو ىرامت الئتلا ةينوكسلا ةيزيلكتنالا

 ةدحتلاتايالولا تناكف ىوقلا امنصاكي سمأ ىف ععرتو ميرالا تاهجلا ف

 ةيلالقتسالا ةمالا نا مولعملا نمو ٠ نورصي.ال نيذلا ىتح اذه ىرب لكو

 نع مدعأ أماو ةنئ را كعللا ةيزياكنالا ةمالا ىه ترغلا ممأ ناب 1

 اصرار اهانم دارفالا مم اهدنع علا كلا ل اساو ةيلاكطاإلا اكل

 اهاندأ ىلا|ةموكملا للا(

 ةمآ نينمزلا ىف ملاعلا قانعأ نم اتنكمت ناتللا ناتمالا تناك اذكه

 1 تان را ادعإف ني 0-2 || زيلكنالا ةمأو مدقلا دهملا ىف نامورلا

 وه اعاو لاحم ةفدصلا ناف ةفدصن قافتالا اذه امو لاكن الا نع ممالا

 روسسيم لبس لوقت ام عاتتقالاو لالقتسالاةأشن ماو 0
 ها 2 لك ناس ها دمتعااك نيك ف عوضولملا صخل نأ انكم داو

 2 هسفنب دكلا نع دعقو هتمه تاقو الا 5 ا نم ةنوعلا رظناو

 الا ةنوعم الو هسفن لع الا هل دامتعا الاهبإ الا نايس الا اف عانوا 0

 قرسو هقزر لصحيل ةدعاستكلا لع دتناو تيتا ىباذلا هلمع نم

 ماودلا 0 ْ

 ل ف دا رفالا كا

 مس مال مس

 0 ىمدحت: همس 9 تا 5 ظن || را |اككا ف كم كاكا اللا



 ا ارتشاالا بهذم نع ممالادعب ازياكن :الا 1 /

 ١ ماظن ةلال فورَص وه 697 لا نا ذات ر ل ىهو اصلا

 00 011 | ١ / ىطعلا هدئاوف ردقتو لمعلا كلم ناسنالا ىف لتقف

 000 0) ١ لل اثمز هيراوت ماداذاو هبسحم هراث ا ترشتنا اهمامتب ةمأ ماظنلا

 000007 | توست هيدم ردق ىلع زاث الا اكلت رويظ دتشا ءانبالا ىلا

 ريخالا ليما لصل ىّتح 0 هش ف فعضلا ددسلو 4 دععلا دلولا 3

 الا لمعلا ىلع ةردتلا نم هل قبب ل ىذلا قرشلا لجرلا كلذ لومخ ىلا

 الط لا 03و كئارألا انلقاعمو ٠ اعوج توع اليك ت ولا هه لصحام

 نا الا ةامنلا نا يهةدحاو ةحبنن ريغ صلختسنال خيراوتلا
 000000 1 ب للا لا ادار ثالا دادتسا تاطعو نامز 7 ىف مهلا

 ةنكلاو 07 ا! ك6 نع قبلت ةنيل ةداسو لاكد الا ناف نيرخ الا ءامملا

 نولضفي مهناو مهلا ءايشالا بحا نمل كلذ نا نولوقي اموق لعلو

 ناالعاطت نا ع )الا ا | ةباغ نال ماي املا ىلع مونلا

 لومستبب 0 ةيلاكت كلا امنلا لهأ 00 نوحانرب م أو عاطتساام قش

 ضارتعالا اذه كردأانأو . ةيلالقتسالا ةأشنلا هيمنت ىتلا ءانملاودكلا كاذل

 لا نويلطيام نا اللا يع هش نسيلَو مالا ناو 5 هش نا 1 كَ

 ظ نيبيسأ

 اى هيلا تا ءاثنلا اع تدلون ىلا ةيعيبطلا بابسالا نا .:لوآلا

 ىلصالاف ٠ تناك 5 ويباعالو مايالا هدهى 0 كع 1 هيما نامر ذا

 ةحيسفلا امسا لوبس ىف تربظ يىتلا ىلوالا ةوادبلا ةلاح ةاقرلا كل رد



 5 68 نيينوسكسلازياكن الام دقترس

 ىننلا قرش 0 ى هي ل تادب كلرح طاريك كلا اقع َتنأَد

 ريغتن لو ماقملا مهم رقتسا ثيح اهواخداو ىل وألا مه أع مهعم اوبحصتسا

 اهاطلس تمضخف هيف ننكاسلا عابطو دلب لكفورط ليش

 كلل 0 !راالو اهدلوع دبعلا ةبررق تاكا هأنيب م ةعدقلا مالا عيمج

 دوج وم لبس مظعال ةرواح ا دالبلا ىف ةيقاب تدجو املازتال تناكةأشنلا

 0 رمالا ىلع ريثأتلا كلذاملدعي مل ةوادبلا نا مواعمو ٠ ةطيسبلا هجو ىلع

 ب رغلا ىفةيلالمتسالا م مالا دوجولو اناكمو انامز امنع ةديعل اهمال برغلا ىف

 ملا ةلحم ىف تحرش فورظو بابسال ىحيسملا نيدلا روهظ موب نم

 (1. ةنيح لوأ + رج ) اهراركت ىلا ان ها د ل

 د م ةيلاكتالا ة ةأغنلا دوجو يف دول لوا بسلا نأ د 61

 ,ماره حاصل ةاضرلا كا 0- رب مهاو هتبأ ا مويلا احلاص

 لكلام انءالا نيرا ريضت تح ةموكملا شنان ا ناسا 0

 دامت 00 اردالاا لاح ىف دلال دل ممتجملا ىف

 حطانو اهماغف ءايشالا عئابط عم مدطصا اذا الا مبللا ققحتيال لايملا اذه

 ند كدر لاب هبال ام اعراس: اف ةللزع امي هلل 1| مفانلا عبمج

 كلم اما ردعلا تا 00 ضرالا نم ةرذ لاقثم هدب ىف ناك

 لهس مهلك ءانلا نأ ضرف ىلع لئبسلا اذه ىلا لوضولا تيك ىو
 نوريغال نيبك ارتشالا نكلو لطم كلا

 مهماظن اولخ اف - نوحجن مهنأ فيك ىردأ الو - | ل

 اهماكس نيب ذوفنلا ضعب مايالا هذه ىف مل ىلاؤالابلا "ف قالا



 نيك١ رتشالا به ذم نع مالادمب ]ل زاكنالا "0

 قيرطلا مههجو ىف دستف امل ىلا الو ةيناثلا ةبقعلا مهمامأ بصتنت كاذ ذا

 هيلع مالكتلا يتب ىذلا ىناثلا ببسلا ىهو 0

 جئاتن عيججاورب نأنوئباي الز ومشي ام نيبك ارتشالا زوفمت اذا ىلا

 ةلعلاةنسب المع ةيك ارتشالا مبعوج نيب ةداب اثيدحو اعدق ةيلاكتالا ةأشنلا

 نالدشأ سانلا ىف ميئاتتلا كلت لعف نوكيو . ادبأ هناذب لولعملا جتنت اماذب
 هانف رع ىذلا نم ج و رد نإ ان وك ا رتعألا هلظن ىذا ماظنلا

 ىلع هنيعي فعضلا ىلوت-س كالانه . ةيرصللا ةمالا ىف ةنعارفلا نمز ازال

 مماب ىر ىذلا وهو ةءويملا اماصعأ ىلا لالحتالا لخدو ممالا كلت ماعد

 هنأ الا نامورلا نم مويلا نا تاجلل م . نامورلا ىدس نيب مدقلا نمل

 ا بص 1 دعا مهخ ةكاارشالا مالا قيرط يف دجو

 ومن نمهيتوأ اع ايندلا ىلع ءاليتسالاب ه ىذلا ىنوكسلا ىزيلكت الا سنجل

 حور ثبل بسانمنمزلا نأ اذه دعب مييحصأ ٠ عاطتسملا دملا ىلا هدارفا ةمه
 مالا نيب نييك ارتشالا بهذم

 ام حالصالا نم دجال ةرينلا لوقعلا كلت نأ لابلاب رطخت فيكو

 ماو ميلاعتلا ىف ديدشتو دويقلا ىف ةدابز عم قرشلا ماظن الا انيلع هب ريشن

 لك تارتلا 3 رف هه تعلن: ئذلا مويلا كلذ ةروشلا هده مدهتل نوراتخ

 خيراتلا اه ا انه ميلي ةحّش موعع ”ىطبت نا 1 . اهاينماقردلا

 اهلع ةلالدلل فاك مويلا ىرجتام نأ لع

 ااا تقلا ىلأ ةدئاس لتحم برغلا ممأ نأ مويلا رج

 3 وشم ىلاهيفجاتحالامضابك ةالا اد تايوتا مق ا



 ا نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 تملخ 0 6 تحبصأ ةيلاكن الا مالا كلن نا ١ ويلا 2 قلنا 1

 ميج مدقت' ىتلا ةينوسكسلا ةيزيلكتالا ةمالاو ٠ نورخا موق اهلتحيل ظ

 0 قرشلا م 0 ايفا [فيمو انا وف ل ةدايسلا هده ىف مالا

 كسل ل ةسل رف ممل )ا انمدعلو انيلع نيب ا زدلكل الانس

 ةمأو اهدارفا نيب مادقالاو ةمهللا اهف تمن ةمأ نيتمأ نيب الاجس برحلا

 ىلوالا ىلعتست نادب ال لب تلطعتف اهللع اطوغضم مهلا اهفف تناب

 ةساثلا ىلع

 نم نورب لهو نييناملالا نييك اربشالا مالحا رطخت ىذلاوه اذهأ
 زيلكت الا ماما اكيعأ دونه هيلا راص ام ىلا اوريصي نأ ىلا اليم مهسفنأ

 امماكس نم
 ناك امم عدبأ ناكمالا ىف سبيل ناب لودي نم انسلف هلكم دقت ام عمو

 نا الا ٠ نييداصتقالا ضءب ربظي امف هيلا ىهذب مك ةنهارلا ةلاما ىلا رظنلاب

 ةدايز ىلا ليملا نم ىنأ ةيعامجالا ةلئسملل ىضرلح ءارو نوعسي نيذلا أطخ
 ناف سكملاب بجاولاو ةيتاذلا دارفالا مه لع طغضلاو ةموكملا لخادت
 وذح ماودلا ىلع وذحن نأ انيلع بجشدنا ىه ثداوملا اهيلع نهربتىتلا ةقيقملا
 حالسلا ةوُقب ال رضاملا نم رن دالاوناس سي لامعا
 ا :لا ةوق يهو اهم أ 0 !١ لب

 ىتلا لئاسملا لل لاوحالا قيلأ وه ماظنلا اذه نا دهاشملا نمو

 يتلا ةلعفلا ةلئسم اهم ىنعاو دالبلا عيمج ىف لمعلاب نولغتشملا اهماع فلتخا

 لوقت ام ىلع ليلدلاو ٠ اهحاتفم ىلع اورثع مهنا الطاب ن ويك ارتشالا ىذا



 نييك ارتشالا بهذم نع منالا دعبأ زياكن الا سنن

 لعافلاو ديسلا اهو لمعلا المأع اهف مسب بص ىتلا يه ةيلالقتسالا مالا نا

 عاسلا كيش د ٍ )1 تاع رادلا عج 0 ةففاولا لاودبالا دخلا

 000 قرأ برأ ىب ةجاعن الو ٠ ةيعانصلا لماعملا ىف قاطنلا

 ىلع دامعالا ىلع مدومتو مادقالاو ةمهلا ءاسؤرلا يف !ماذب ىمنت ةيلالقتسالا

 ةيلاكتالا ةأشنلا نمرثكحأ تاعورشملا طابنتسا ةكلم مهف ىبرتو مهسفنأ
 00 013 هانم الو ٠ قرشلا ممأ نيبو ترغلا ممأ نيب 0 ليلدب

 لاوحالاو فو رظاا ىلا رظنلاب ل..لا ةرادا ىف حاجنا ةمزالا دل تانملا
 م. محفلا مجانم فاشتك ا دعب ةعانصلا 1 يتلا ةقيقدلا ةديدجلا

 امدق, ءادقالاو ةماتلا ةءا لاا كلا سلالات نك كد هنا

 ةلاكنالا مالا لهأ هيلع امر 5 0 ةءزيلكت الا ةمالا ىف مدشتو

 لسا ل كلتا لعج ىذلا وه مدقتلا اذه ل الا 8 كا

 ةعانصلا ىف عيب جا اه

 لوا 00و الا لاح نيسحم ىف اذه ديفي يذلا 1 اولاق

 طيسل كلذ لع باوملاو ( تاذلابو

 نكع ام ربك ان هبف نولمعي ام دوجو لع ةلعفلا نانئمطا ىف طرش لواف

 الو مهتعانص حاجال ةيفاك ةيلهأ ىوذ ءاسؤرلا نوكي نأ مهل ةدئافلا نم

 اسال الا كنا سؤرلا يف ىرب ىذلا ماظنلا نا ىف كش

 هلاعل مفدب نأ هل رست سئرلا ةعانص تعب ىتم ذا لامعلا لاح نيسحتا

 ىتلا تاثشنملا داجمال مهلا 1 نم بيصن 0 مهملع لهسو ةيطاو 0

 ذا مهقزر مهل لفك و اوخاتحا اذا مهنيعتف نامزلا حئاوج مهلاجر نع عفدن



 تع نيينوسكسلا زياجنالا مدقترس

 مممادقأ لقو مدادعتسا فعضنلا ءاسؤرلل رسيني ال كلذو اذكهو اودمق

 لامعالا مهملع تبعصو

 مهما اهيلع بربي ال لامعالا كلتب مايَقلا ىلع ءاسؤرلا ةردق نا لاقي

 ةدابزأ ةصرف مهلا 0 يحاور مهما دهوشأم زوجدق وام نوموشي

 لامعلا لاح نيسحت ىلا تافتلا لقأ نيتفتلم ريغ مهبسك
 ةاكأ نيبن 0 تناول ىف اذ حش "هبا ريغ هيحو ضاربءا وهو

 تفتلي مل اهمظع عم اهنال ةيلاكتالا ةأشنلا ىلع ةيلالقتتسالا ةأشنلا

 ةتاث ىه ام ةلعفلا هنع ةلصاح ةيلضفالا كلتو ىنبني م اهلا نوثحابلا

 ءاسورإل

 ةئعاد ةييظع ةياذ هلل رح ىال لهأ ريغ لماعلا لحم ةلاسإلا 1

 قرشلا لءاعلا لاح وه امو ميدقلا نمزلا لماع ناك اكءامص ةلآ هريصت لب

 حبصأ ريخالا اذه ناف برقتلا ىلع ىناملالا لماعلا وه امو مايالا هذه ىف
 0 نفد يل ةلوهس مهما ول تحن هيودنجم نيقلفملا دب ىف لا

 مريغ وأ ىيكيلوثاكلا وأ ليحتالا وأ ظفاحلا وأ ىوروثلا ىارتشالا قاقلا

 تنال دم مالستسالا اذه الا ىناملالا بهذملا ءاسؤرا ىهاظلا يف ةوقالو

 مموقوسلو لودنرب ىذلا لكشلاب مسمورودصبف لامعلا ةنيط 52 ف

 مالا ءاصعتسا نم مهشاهدنا ىف رسلا وه اذهو نؤاشي ثيح مانغالاك

 مالا كلت نيب مهسدابم رشنلةدحتملا تابالولاو هريلكنا ىلا اوءاج موب مهماع

 لحرأا هشهد ىه كلتو ادب مه كوتا ا ةلعفلا اودحو مهمال ارلهذل

 اة | فصو فالدل : لالعتسالا حرا 2 هف رط ف مدطصل ئدقلا لاكبلا



 نييك ارتشالا بهذمزع مالادعبأ زيك الا "2

 « نورصيبال موق مهماب» ا كسلا زياكت الالام نيقلقملا ١ كتاوأ

 قنوت اريهالا 1 ال فاج رومدجأ ) اوبزو ار ورسوم 0

 ىذلا ىلع هيف اال لضخ دإب ادروأ يف دجو:ال» لاق <05 ةفيحص ا

 داصتقالا قيدانص اهيف اورثكأ مبلاف مهتلاح نيسحتا ارتاكتا ىف هولا

 « نوينيسدارت » ةامسملا مهتقيرطباوحبصأ و نواعتلا تايعمجو نيمأتلا تاكرشو

 نمو نييك ارشالا بهذم ريغب اذهلك اولصح مهنكلو لاومالا لهأ نم
 لك اواصح مهنا هانعمو « رضاملا يعامجالا ماظنلا ريشت يف اوركمي نأ نود

 مهبنذ وه اذدهو ةسايسلا ىلع نيلفطتملاو نيثلقلا ةدايقب اوضر أ نود ادع

 نوقفلقملا كفوا د نعي ال ىدذلا

 نا اا للكتاالا نيا ةللقلا هه ىأ ام لع فوقولا' تحب ىذلاو

 .نودبو مهمادقاو ةيتاذلا مهتوقضحمبو مسفنأب ةدحتما تايالولاو هرتلكت اى

 . ارث نأ هل ىنني ةنومملا كلن" مهضفر عم لب كا

 مطقأ الو هم ا اك رك كلا ا را ةاوملا ماي عج 2 ران

 ىلعو فصولا قوه امدقت ةيلالقتسالا ةأشنلا لهأ نم ةلعفلا مدقت ىلع ةجح

 قرتلاو مدقتلل دكا مف ةأشنلا كات هدج 0

 اا اب متم لا وه تايعجلا كلت ىف ظحالي انتو

 ميج دنع ةلعفلا نيب اهماظن ميمعت ىلا قوتت ىتلا ةيناملالا تانك ثا

 ال00 ا نالت ةعايسألا ةكملا زتتغت ىلا ىئرتو اهتمأ دنعوأ مالا

 000 00 ايدك صوص قيزف نم ةدحاو لك نفل 0 ةيلالقتسا

 ةماقا 8 ط ولمعتسوو نيقلقملا صعل اهدوش ةلثأ - هس د ا لل يجادل



 51 0 نيينوسكس اازيكن الام دقترس

 11 الا | ابطيربال وا مضعل نع ةلمتس» ةددعت» تايعج ىه لب مدحت ا

 يف تدجو اهنا تاكرلشلا كلت ماظن ىف :ركف اذا ناسنالا .رمشناو « نعام

 داديساالاو دنمتلا لنش ةمان الل قالط لاو كالي 0 2

 ةددرج » ىف ةلاسر « ولتساك » ويسوم رشن دّقف لوقنام ىلع دهاش خيراتلاو

 وفلاوم نائكا اهذ صخلل 1851 ةنس ريمسد يف ةرداصلا « نييداصتقالا

 لمعلانيب عا زيلا >.هامس ىذلا تاكرشلا هذهتارعؤم رس فتاك « ليوه »

 عانصلل نوينيس دارت تاكرش تءاج دقل » اهف ءاج انمتو « لاملا سأرو

 الالقتسال ةظفاسلا زئالو قزتلا لعانوعو قالخأو نيكس هلو

 نا ظحالب  ةيلالقتسالا ةأشنلا ديلاقت نع جرخت ل ىرخأ ةرابعإ 51

 ىلا اهمامضنا نيبو اه اباحح تماق ىتلا  ةلاسرلا ىف تدرو اهتاذب ةملكلا

 اهلك نيك ريشملا بساكمو ةيئاذلا ممحلا عبج اهخم نشل ةدساو

 كيلا "ا 3 دقو 0 اده ىف تالدد أ عاجلا لك كلذ 6 اون

 تاهنلا نم نينويلم اهلخدغلبو افصنو انويلم اهدحو ارياكسنا ىف تاكرشلا

 كلذ لثم ىطايتحا غلبءاهدنعو تاك رفلا نم ان ويم نيسمخ ىنعأ ةيزيلكسنالا
 انل تأتلف ىتاذلا مادقالا اهدج وأ ىلا :ةلئاهلا للا ولا هر لا ءاملاب

 اده لثع اي اناملا

 دنع هاني اك كلذ نع ةدحتملا تايالولا ىف لامعلا ةوق صقتنت الو

 كل رتشالا سهدميف كولا مهضفر 05 مالكلا

 هجو ىف ةماق نكست ل ةميظملا ةوقلا كلن نا هيلا تافتلالا بجي امم

 ةيحولا نط رغلا نب نيش نويك انتيقالا لوك 4لال ا



 )كرمال هدم مالا ركالا 5

 00 1| روحالا ضيف ىف ةضراعملاب العف لامسلا لاح نيسحم اهنم
 000011 لود نا كلذ لكو اوفعقأت دق ىتلا ةلاطبلا فيفختل نوبسك, امم

 ادبأ ةموكسحلا ةدعاسم بلط ىلا مهيدنأ

 اا000 0181 ررمف ةلعقلا ةلاخ نع قيقحم ءارجاب باوتلا شلح نأ

 كانت نم نيذلا لامعلا نا - نوءماس ملأ له لمعلا ء اسؤر -- لمعلا
 000101 لادكلا هب نم ميلتش ىف طلخأو ميلمت ىف ربمأ م تاكرشلا

 ةيعرشلا قرطلا لامعتساب اوفتك ١ مهناف مومعلا ىلعو » قباسلا فاؤلا لاق

 مو هتاذل ءرلا مارتحاو محلا ء آمنا هنأ ش نم اعجنوريصي هنام ىلع لوصحال

 ىتلا دويقلا مهنع مفرت نا الأ ةم وكحلا نم مهضرغ ىلا لوصولا ىف اوبلطي

 م0000 0 نا نود لببسلا اذه ىف يقرتلا نع ميلغت تناك

 مب رط نع اوديح مو نينسلا نم لرق رع تاكادشلا كلت لع ىخضم دقو

 اليم سائلا لقأ لمح ىذلا وهو راقولا هلو راخفلا هدو دملا قيرطلا هنال اذه
 اوفرعدقو لامعلا ضم 3 كلذمارتحالا بجاو مهل اوموق انا 05 مهلا

 « اب.دابميف ةئداه ءااقبلاو قالخالا تابث نم ةياطيربلا ةمالا هه تفر عام
 لاعب | م ني لاخر داجما نم ةيلالّمتسالا ءاننلا ك1 ادكم

 ةيعامجالا ةلئسما لح ىلع مبسفنأب سانلا ردقأ م
 دل ءايورلا ضم نا 1 هنن كيشحا عقاو رس نا ضار نال

 لطابلابمهقوقح نولك أبو ةلمفلا لا ومأ نوزتبيف مهحاصم ةقيقح نوكردد

 مهنولمحيواوءاش ىتممهموك ربو اوءاش ىتممهنولمعتسي تال اك مهنوربتعيو
 000000 عزا الا ينودتت الو لامعالا نم هب مهل ةقاطالام



 0 نيبومكسم ازيك الا مدقترس

 الل | * ره لالا < ل 3 0

 يل هر ال و اا ظفعأ : ةللالقتسالا ةأشنلا ا 7 0

 م . ١ لا ةلعفلا 46 1 فاع فاواسلل مههح در 1

 باعصلا نم مهْض رعي امز وقالب م الو مهسشنا نم ممتات مهموق نال ىوقا

 نيم سمأ ىف مهتوقح فحجأ نا ٠ نوحجان هو ةرشابم ةيتاذلا ةمواتملا

 دح نعجرذلال ا فاصنالا نوبلطيو ةئيعم ىوكدش نوكشي مهتدجو

 تاو رتلايص عر هارطلاو 0 فطمملاا ءاقلاو دعاوقلا

 لاول 8 ةلعفلاو نا ةعادالا ةئيمملا ما باقا 2 نوبلط ىلا ةلاملا

 0 نووع كلد

 ةلكسم لح ف رمألا قبسا ةدحتلاتاالولاو ها انا

 نوعمتجم ءالؤهو أضحم (لالئتسا مبنم ناك نم ىلا رظنلاب اصوصخ ةلعفلا

 الف كلوأ ن . نتأو ىلا هلق ل فو را تا را

 ةاءصلا ف رللا لاغ كد ندا كت ده ىف ممل || رظنلا ةعقد 1 كاد

 نا. الا ٠ ةيمونعلا ةردنول نزاخم ف نيلاخلاة "مودع اف 20

 ىف محازتلل اودعتسا نيذلا ةيلالقتسالا ةأنلا لهأ نم اوسيل ةلمعلا كنئاوأ
 ةأشنلا نم مهنالوأ ةيصخشلا صئاقنلا نم مهف انع اهنع نوزاتع لب ةايحلا

 ممريغو نايلتلاو نييناملالا ىررحابمو نايس وهن الاَو نييدنأ رالاك ةلاكشا أ

 هرتاكنا ىف هلاجرو هلهأ مهني نم رّقفلا بختني نيذلا رصانملا مه كئلوأو

 ىلااليم مهضعب نم نييك ارتشالا بهذم دجي نذلا مو ةدحتملا تايالولاو



 نيينوسكس رك الا ىأرىفةينطولا . 51

 با رطضاالاو ةروثلا لهأ 5 تحب لودشتح ندلا و هندأم

 0 00000 00 ةلدقتلا ثاحنالا نم ءانصاحتساام دداؤي ا(ضنأ انهو

 ميظع رادقع ةيلالقتسالا ةأشنلا لهأ نع ةيلاكتالا ةأشنلا
 ةمكمل اوةاشنلا كلت نم ص الملا نم تنكسمت ىتلا ممألل ليقتسملا منا

 00 111 7 ىلوأ كلذف اهررقتو ةقيقملا هذ لوقت نا اتيلع شمت
 لدو الا حبصأ فهدملا كلذ نال لايخ وهو هبف م ل ذا وعدد

 اة اا و هنون لع فعضلا ءالتتسا ىف امس ناك هنا لع هنلضام

 اعوضخ برغلا ممأ دشأ ىه ةمأ ةطساو ملا تعا رشتنم هنا

 ةفلطملا ةم 0 طاسل

 ٠ اال :

 3 ١

 نييواسل رةلادتع فاتك ةينطولا روصت نا 8

 00 را اريك كادر

 الو ثداوحلاب راكفالا رابتخا ىلا نوايع نيذلا نيثحابلا ىلع بجي

 ىنبْشاك « ةينطو»و « نطو » قلك ىنعمأ وبففي نأ ظافلالا ةدشةش مهعدخ

 نم لامثلا تاذو نيملا تاذ امه. قطنلا ىلع موق داتعا ناريبك ناتلك اهو

 الإ ا ام أمهف لبسي الؤ الان أيحعم أمهم قطن موصل 59 زل و ناد ريغ

 3 الوه أمدف نازنم الو كيف الب ن.رمم نييضعم امموظفلب لورخاو البو 5



 8 نيينوسكسلازلكن المدقرا

 3 ىعسل راهالا ىف ةئنطولا ةارأنا لع نوأدبو نطولا نودحع

 و ةماكلا هذهىلأ هم رم اطلب 8

 ةرضاحلا مايالا تايضتقمل اقفاوم دمي ملو ىضقتناو انامز ماقا مولا كلذ نأو

 ريغ مهل نطوال 9 ذاق الا تاو را نك نونلعيو ناوخا سانلا لك نأ

 : لاوقالا هناه لثم عامسل لجحلا نم مونطاوم هسحي ام نيلابم

 بهدم لكل نأ رتغامهسب قيفوتلا ردعتإ نافاتح ناضل ل

 حرشنو ةلاعرلا هم يسرد مجري اردصمو هللعي ايبس

 نييخاتو اهنابسأ لع فقناو نامزالا كله سجن ناهذالا ف

 ملعنف 0 هاما اة ديأ 3 ارئاص ملاعلا ناك نا نيبقيل

 هبج نم نامحم امهم ىلعلا ان خاب اذاف اركق حصا أو ابار قدصأ نيبال

 |هنم دحاو لك 0 ةحرذ م ىرخأ ةهج نم نائطخمو

 هنارق نمو روطسلا هذه تاك نم جاتحم : ةفيقد ةصي وع ةلكسم كلت

 2 ولو حرطل نأ اعيمج انيلع دلو رك هيرحو ةريبك ةلور ىل

 رم ىذلا دبل برحت لكو هيلا كسقت فلا تبرك كا 2

 عيمج لع نينئمطم هنم فرت ثيح انئتراق ريغ 50 2 0 شو

 بف يرصاناو ضرالا ت31
 عيمج دنع ةدحاو ةحردب 0 ةينطولا 3 وه ثحابلا 0 0 0

 اتاي زانع ةقلتخ وو اكلي مس هي | ةرمك اهمال ممالا

 0 الع اهرانما روت ا ةينيدلا ةينطولا . حشو ةيقبلا نع علرا

 ىأ ةيسايسلا ةفيظولاو ةراجتلا ىف ىفانتلا ىلع ةينبلا ىأ ةيزاجتلا ةينطولاو



 نيينوسكسلا ركن الا ىأر ىف ةينطولا 02028٠

 ةبرح ىلا عجر ىتلا هو ةيصخشلا ةينطولاو ىمايسلا ملطتلا لع ا

 ةساذلا هتشيعم ىف درف لك

 1-5 ةيلدلا ةينطولا 1 -

 0 اوتلا) م ا اان .ناكرتلاو ثرلا مما ةينيدلا ةينطولاب زاتع

 كلن لمحت ى هلا تأ 0 ا كلا اده ريغ ف تيب دقو الأ أو كا را

 7ك كئاوطلا ةداسل | عوضملا ىلع ىراحصلا ىف ت أمن ىلا

 ةيضاملا ااا 2 2 ف دحو 5 ا كلت لاب ما اللا 3 هه ف دح ويف

 ل00 020 دق ةذانسلا قف 00 ا مهلك انلا ىر ةفئاط

 ا ةدحاو ةلمسق نم هم اطلا كلل لاَعر لاو 5 انمكح نع 0

 ا رحصلا هلك نم اموق اهف دج كلاذل بل >و ىلا بتصعنم لك

 01117 ةئاطلا كلت زاتعو ن ءزكرملا نيبام دعب ىلع اهبونج نم اموقو

 ىلا اة راكعلاو لئابقلا كل ( ماعلا عمات اك[ 1 ىدح اهذوف دادتمابو

 مامأ تفقو © ءارملا ف 56 ا 0 ندلا نيحضافلا 2 هحو ف تمقو

 ىلا ىه ىو“ نادل زيزع نصح ا نادرا دود حا لع رد

 ونكتب والامث ( توقلا )دالب ١ نيب امش ر 0 رف ةرشتنمةرار رام هد عيرا ا 00

 اهلاحر و برعلارقتحنو كرتلاةلالسنماهنأ دقتعت شو اقرش نازفو ان رغرجينلاو ابونج

 طسوف ًاسابلئابقلادشأ ,هو مالسالا مهتنايدو تاكرحلاوفيفخ ىوقلا وديدشةماقلالاوط
 كات ىلا تهجوتىتلا ةبواسن رفلاةيل اسرالا اودانأ نيذلا وهو سا سم مهمعصأو ءارحصلا
 عاقصالا كلت ىف ةيدب دا ككس || طيطختارتالف ى الاريملاةدايق تحن راطقالا

 ءزّا نم اهدعب امو ”و؟ه ةفيح ( ىعاتجالا معلا ) فاؤملا ةل- عجار )0(

 رشع سماها



 1 لال / نيينوسكسلازياكن الا مدقت رس

 يااا هنواسن رفلا ةمالا ١١ اماما مدصلا

 مهاجر مساو ةش دلا فئاو طلا مرمسأو 3 ارحصلا ا م كنلوأ

 اذ تا نه كلدريغو 8 ايلا | م لاه ما 1217 0 ءافلللاو ) نااوكلالا (

 مهضعل نظو داّمتعالا ران 7 اذا هللا لسر وأ نوبدبملا ممومسي انايحاو
 ىف ممدنع لوخدلا لواحن :رأ لبولا ليولاو ءامسلا نم هيلع ىحولا لوز

 نامزالا 50 لثم

 عماجلل ةعلأت داعم ىهو كادلا ولا 2 َّق 4 اباوز ( فهاوطلا هدشو

 نا عم اناوز ميرأو دك دع اما ا طل يفف ربك الا

 اومرش رس ةلك ناوخاللو . ةثاحا وأ ةكابس ع نرد ا

 ميدل ةرردم صح قوق ايضع) ترد 1 ةضوصخ ففراعلا تاراشإ

 اوم سراتلا ىلا 0 لما ىلا ةفيلللا وأ ربك لا كل ل ا

 لوخد نولفت< 0 هيدا دا رم اف نوقات, ةيمومت تايعج محلو

 ةراغالا ديرب ودع دض ةرو ١ دالبلا ىف نوي 3 ةقيرطلا ىف ندبرملا ضعب

 ةينطولا ةالغ مبو نوينطو مهلكو اهجراخ وأ دالبلا لخاد نم ناكءاوس مهيلع

 اكل

 روش سلتا دل تناك ارا | ماظن مجري ةينطولا هذه ىلا

 ىلا 0 كلت خيرات نم لوالا 00 ف ىعا ةيلاللا نام الا قف

 تعضخ' كلذلو ءارحصلا نم اثردح ةدفاولا بوعشلا نم فلات تناك

 املاو يْزِج وأ الك اعوضخ « نوما » هلالا سسقو ةينيدلا فئاوطلا 5

 ىلا فوعشلاو لكابعلا عيمج و هعاشاو « 5 هلع هللا ىلص كك مجرب أاضلا



 عج 0000 : بنا يا

3 

 نيينوسكسلازياكن الا ىأر ىفةينطولا ل

 000000 ءاراطأو ءارحصلا وأ برملا نيدو قرهتار تحن تئمتلا
 مالسالا نعا 5 مهماف كرتلا اهف 5. تالدك لدن الا دال ىلا ىريصلا

 ناكم ىف نيرقتسم ريغ ةوادبلا نم هبف مال امولبج اوناكو مهتم وكح لاكشا

 ممالا هذه ركذ ةينطولا نم عونلا اذه ةتيَمْح نايب ىف ىنكيو

 مرئادعأ ىلع قافشا ىأ نوقفشيالو اف لادجلا نوقيطي ال ام نوكسمتملاف

 حماستلا لمتحم الو ريوحتلا لبشي ال وهو نيدلا مهف ةينطولا عج سم نذل

 00000 22 الامل يىابم ةيثللا بجو 'ىث عأو ٠ ريسفتلاو
 حاورالاو راكفالا ىلع ا ططبلا ل :اطاس ىلا ماسجالا

 تهدم اع ةفاكنو ا 0 ىلا هيلع للغتت' نم خوضر 1 الف

 ةريثك ءامد ةينطولا هذه تقرها دّملو ٠ مادءالا اماو نامالا اماف اهباحصأ

 هعمل ١0 لآ تفمحن مويلا ىهو ةديدع كيا خا رانا امم تبضخ

 مان الاو عئاظفلاب

 اللا نكي م عانقالاو نددلا لدب هدا باهرالا اة[ ندلا نا

 اهتبلاغمو دبا ىنام لكب ةينطولا هذبب 00 بجاولا نمو اجايهو ابضغ

 ردق نم 06 703 ناهوملا نم للطن اع ١: بجاولا اذيهو ةعاطتسالا دح

 0000001 فرعا اعو ةيئادتسلا ةلادملاو ىردلا ساسحالا
 ثا .:ةقدازلا ا لو مارا ةدبزه ن وعد نذلا نم ند كلذ

 عضاومو مهتاوهش دراوم نونأيو اصعلا وأ هفيسلا .نولمح مارت نيقفانملا
0 ' 4 
 ةراتش تثحنو نمدلا مسلي موعامطا ىا_ صو مهماقتا

 نطقت ىتلا ممالا ىف ةينطولا نم توقمملا عونلا اذه رصحل ىنعم كردنال نحن )١(



 نفذت نيينوسكسلا زياكنالا مدقت رس

 رحببلا كلذ ناك مايأ اعدق طسوتلا"ضيراالا رحبلا "طارش كلا
 كنا لاو ىاذملا ةلها ملح :اكمايأ ىنعأ لففم روس 3 ضوحت اهييش

 سلساالاوايلات اونو نايولاوىرمصلا اساداسينف طار 0

 ناكسضانتلا نأنمد» الو ٠ ةراجتلا نم قزرلا بلطت ابلكو هيلامثلا ايقيرفآو

 اهزوف ىلع ةفقوتم تناك امم ةدحاو لك ةايح ا ممالا كلت نيب ادددش

 7 ل نع ةرابع الا مدعلا ْخ راتلا سيلو اهريغ نود

 ضب رعتلا ديريناك ناف ناكرتلاو كرتلاو برعلا , ذ لعراصتقالاوةيمالسالاراطقالا

 رض نأ ندلاف هب رياعم نمادحأ مزايال مالسالا نال باوصلا ةجيح بصي ملهناف مالسالاب

 ىلاعت هللا باتنكو هبأر فالخ ىلع دهاش قدصأ خي راتلاو هكجل نيدينأدعباماسم

 نيينثولاالا مهتما سمو نيماسملاريغ ءامد نقح ىف ناحب رص لس و هيلع هللا لص ىنلاةنسو

 نانملا ىجري ناك ام ثيح نيدلا ةروثمايأ حتفلانمز فتح لمعلا ىرج اذكه ٠ مهنم

 ىلع در ون اناف نيملسملا ريغ بهذم ىفاعنقم نآرقلاب دابشتسالا نكي ملناف ٠ قافشالاو

 مالسالا ب اتك بحاص ىرتسك ىد ىرنهتنوكلا ريهشلاملاعلا ةرضح هلاقامفلؤملا ةرابع

 برصانمىف هيلاوهم رقو نييحيسملا لماعهنا فيكو ىالسالا نيدلا ةني المنع ىناثلا لصفلا ىف

 ( ةبرجه ١مم ةنس باتكلااذه انتج رتعجار ) كلملا فئاظو وةلودلا

 نال برغلا ىفوهناوخانودةمهتلاهذبب قرشلاويحيسم ىرينأ فاصنالا نم سلو
 لعدهكح ممعينأ همزل مهتينطو نمفل ملا بضغأ ىذلاوه نيدلا ناك ناف دحاو بهذملا

 لعهحرش قاطأول ةقيقملا نم برقي ناك هلعوهبأرةدعاق تدسف دف هريغناك ناوةيقبلا

 ايئارصن دحاو سفتلا ف نيدلال_هفنال ىرخ أن ودةماناهديقي نأر يغ نم ةينيدلا ةينطولا
 ا ايدو وأ الضوا لجان ظ

 مد يود



 نيبئوسكسلاز اكن الا ىأر ىفةينطولا ”/

 ار اظن ن وكي نأممالا كلت نم ةمأ لك تجاتحا كلذ لجأ نمو

 صانم ال ناك ذا موصخلا ةمجاهمو ءادعالا مفدي قاعتي ام اصوصخ اهناجاهل

 ةيرتب اهلك اهئانتعا ف تبسلا وه اذهو اهسش ىلع دامعالا ن 0

 ا 49 ةرابلاو ةوفلا تراص يح ةيمسملا تانيرعلا ىلع اهناش

 00 0| انلالا ندايم تيفاف ةميشلا تافص زعأ لابنلا ىر ىف قذحلاو

 ىف ةينطوال رهاظم ةقيقملا ىف تناك اهمال الا كلذ امو اهم ماّهالا مظعو

 نلصوروصخلاخا#

 ةفئاط وأ ةنيدم لك لهأ ىلع ةرصاق ىأ ةيلحم ةينطولا تناك كلانه
 نمد الرق اع نطولا ىندع دلب لاو ةندملا مسا ءاج انه نمو امراج نود

 5 املع انظفتحا يتلا ةريبشلا مئاقولاو ةميظعلا لامعالا عيمخل نيمدقتملا

  لمات الو رظن ريغ نم سرادملا ىف انئانبا ناهذا اهم وشحت انلعجو ندلا ن 10

 دا ربا دقو ةيراجتلا ةينطولا كلتا نير ويه اك

 ال0 0 ات ةدحاو ضرأ سرغ نيتي رفا نال انابكش تيا

 ناك هنآ ( نوتورك ) نع ( نوهارتسا ) لاق ٠ نامزالا هتاه ىف ةيعامجالا

 ةيلغلاب هلاجر صاصتتخا ىلا لصو تح ناعجشلا ةيردب, ضوصملا ىلع ىتتعب
 ىف دعب ناك هلاجر نم لحجر املا نا ليقو ةيمومعلا باعلالا ندايم ىف

 امظمن باعلالا كلت ىف ن رفاظلا نومظعي سانلا ناكو ٠ نييانويلا ةمدقم

 تك كلا م وصتخمو ململا ا مهلع 0 هيلع دب 00

 اذكه ٠ دان لك ىف مبايثات ةماقا ىلا نوروصملا قباستيو زايتمالاو فرشلا

 0000 ا اري رك ةلمالت نم وهو ( سوليتسا) لاثت ( ايبلوا) ىف مهقأ



 «/ نيينوسكسلازياكن الا مدقت رس

 بحانص' © كيليه » لاشعو ٠ تابلاوتما اللا ةلالث اة

 ةنبا جوزتو هنامز لهأ لجأ ناكو باملالا كلت ىف ةرهابلا تاراصتتالا

 لاثعو ٠ لاطنالا رياك ا نم هتافو دعل دعو « سرراست » ماظ )» بشلل 0

 يرو امدق نيسمحو ةسم زفقي ناك هنا هيلع ابوتكم ناكو « سولاف »

 دقفىفوتبركلا « نوليم » مربشأو ٠ ةوطخنيعستو سمخ دعب ىلع ةركلا

 هنوةن نايك رلا تراسو باعلالا فالتخا ىلع نرشعو اتس هتاراصتنا تغلب

 ساخنا ارم لاذع هل مهقأ و سرفلا ىرسك مماسم تغلب و قرشلا ىصقأ ىلا

 « سيرابيس » عم هموق بورح> يف ريطخ ناش هل ناكو
 اقدار املوا اماللا لف راصسلا اذ عمطت 2 ميج تناكأو

 اوامجو ةيمومملاباملالا مهحاوىف نوتوركو سدر ابيسماقأ كلذلو ام امماعلأب

 ايليسيس و ايلاتيا نانوب اهملا ممتجم نا ار لاا كيم واهف ن افل

 هنع تاشن ىدلا ليصالا لصالا نه قاملالا كلو فرد كلا 1

 طوسمايأ مئانشلا مظفأ نم تلاكو « روايدالح » ةاسلإ نر

 ةنايولا هوذا

 طسوتلا ضيبالا رحبلا ممأ دنع تمظع ىتلا ةينطولا روص يه كلت

 اهريغ ةراغ در ىلا ةمأ لك جايتحا كلذ ىلا ملأ ىذلاو . نامزلا دق ىف
 نك ملوهرشلاو ةرثالا اهمزاول نم ناكو للملا ىلا مج رث ةينطو ىهو امراجت

 ةاشوئمرصعالا كلت وخر ؤمانل اهاوز ىلا كورطاو ملاق ولا كلت يف بسلا

 نع زجعلا دعب ةيربقلا ةوملا موصخلا لالذا ىف ةبغرلا الا ءارقلا بحعي اع

 صلاخلا نطولا سل نك لو ٠ اهيلاسأ ىف نئفتلاو ةراجتلا ىف ةرايملاب مهيلاغم



  نيينوسكسلازاكنالا ىأر ين 4ك ا

 6 ريعسص لاكم مالا راحتلا كقاوأ روددص نم 1 8 07 اهلا 4 هيغرو

 كلتل ةورثلا تمت امل هبا هيلع ليلدلاو منع سانلا هروصت ام ال ةقيقملا

 لاطنأ كولا ( دا وج د لاق ٠ ءارجإلا نمايشوح 0 نا تاضو

 ةعانبص نيملا كلذ نم اولمهاف مئاقولا ىدحا ىف هد. ةنس « ني

 000000 ا نالاو دباذللا ف كاملا ىلا ولاموحالسلا اوتلاوىرملا

 ةعاجشلابر ههشا نا دعب هناف « تناران » كاك نك كلذدكو «سراعس

 داسفلاو 0 دل َق أهع ما 0 هلضف 0 0

 اف لك كرا ريق 0 كلت تهاشن ل 0 3 قف نييسف كاد

 اهالوت دق اهنم ترفظ ىتلا دهاشن ىتاثلا مسقلا فو ةراجتلا نم اهظح ذخأتل
 اهعو كل 2 نم 0 دب دح كيلعتم كس ترمدو اماعألا

 كالا طرا

 اهئاسؤرىف ةطاسلا تصح او ةموكملا اههف تدظعيتلا مالا دنعاهدبم
 ةيسلدنالاو ةينايلتلاو ةيسورلاو ةيناملالاو ةمواسن رفلا ممالا املل لاثم مظعأو

 ةسامورلا ةمالا مدقلا ن انرلا ف اهابمز اده انتمز ف « ةسايسالا »

 ةيدإبلا س املا 3 ةيئدلا فئاوطلا ممالا هداه ف يملا م ه1 ١ دانا نسل

 لج 000 ادخل نيقاسلا يمول رج نا



 ددعلا مرماوال مضخ ولاجرلاو لاملانم ةميظع ل ئاسو مهف رصن د

 بورما ةماقا ىلع ممريغ نم ردقأ كيذل مثو نيفظوملاو شويملا نم ديدعلا

 سلو ام ةبج نم ةلودلل عضاخ“ىش لك ذا ةيملا دالبلارصانع ميمجىلع مهتءالول

 ”ا(ركسعواناك اكلمةيتارهدقت ىلاةموكملاةدارار عة فاران 0

 < ماسلا ىلا ابليم نم رثك انرملا ىلا ضوبحلارع لاو ال

 هل نوكي ام ردقب الا ةيرورجلا ىف ربك الا عزاولا وأ كلا نومظمب ال

 تاموكملاءاسؤو ناك اذهل نمو راض لاو كاس

 راثثتسالا ىف ديحولا مبليس ب رملا نوكي ام ًاريثكو برملا ىلا اعيطنيلايم

 بورحلاكلتىف سلاوهادهو ٠ هنجا زمزوشخ سفانم 8 8 31 تر

 كوا.لل ةيناذلا عامطالا | تيدا تاعلا ند ثلا لك عزانتلا اهأشنم ىلا ةديدعلا

 كسانلاو ميعأ و ةعس ىف ءرملا لعجم ةطاس ىلع ءاليتسالاب ةداع عدخ سفنلاو

 نسغلا رضا 3 ىتم امموسدعيو امم لوفرتعل

 سيل ءاقبلاو هرصن ءاّمبتسا ىف رظني نا هرفظ دعب رفاظلل مزلي هنا ريغ

 حرجو موف باضغا نم هيف دال فانك آلا مسأو ٍِ ىلع ريسيلا يمالاب

 ىتح ريبدتلاو ريكفتلا ىف لكلا مام مايقلاب لفك ههنا ةلعل نيرخا فطاوع

 ناهد حزرت نا ةمخضلا تاموكملا كلت ىلع ىنخم دق

 اذه ىلا ةلودلا تاصو اذاف ميفرلا اماطاسو اهؤالعتسا اهيلع اببلج يتلا ةليقثلا

 تابؤمملا ىلا رظنلا ع 3 راما ىرت ترا 5 دحلا

 هرطسو خيراتلا هدلخ امم ةريثك ب ورح ىف بيسلاوه اضيأ اذهو ةيلخادلا

 مهمدايس تنكممو ممطلس تداز كوللا كئلوأ رصتنا تمو ٠ ٍباتكلا



 | نييلوسكس اازيكن :الا ىأرفقي ا ا

 م ًالمأ اوتيل 1 كلاا ىف ةطسب اودادزمل كا رو مارت د د

 مالا اهل ١ و لنوخرؤلملا امم حرفي ىتلا ةميظعلا مهكلامم دودح | ودعلو

 مث |مسأب ةصغ نذلاةرساك الاو كالمالا ءامظعو ةرصاعلا راكأو كا وأ

 لايجالا لحارمل انايب نوخرؤاا مذختاو خيراتلا تاحفص

 نم اهمزالب 0 عامجالا ةعيبط قفاو ا ةم.ظعلا لودلا هده نا لع

 نك نانا او فاضلا ظعأ بلجو ةيمومعلا ةايملا ىف عئاظفلا ا تارا

 ل ير اهارت لاح .اماودو دود2# اهؤاقيف كلذلو ةعاومدلا ةايحلا

 تورط ارا كل كلانه ٠ هنايح ىف رامدلا اهكردن ام اريثكو اهعاجش توم

 ا ا و لع ىلا ليج نم رمتستو ءافاملا نيب ةبناث

 ابقزر ءارو ىعسلا ىلا غرفتت ى لسا ناار محا ممالا تف مغر كورلا

 لارا 0 0 22 ةمالا توب نا ريم لامعالا لطعت تزملاو

 ام مهتايدنع نم 35 ءاسعت مف دا رفالا 3 1 ظل نم م لاف

 ل ةماعلا امأ 0 ندودعم عوق دن ف املك ةطلسلا ع نم امماظن هم

 ءادا نم اهب كسمتو َةرْملِب ىفأت ىتلا لاخشالا ىلع سكستو ةعفانلا لامعالا لوازت

 انينم 6 ل ةيمومعلا ةطاسلا ءارو هحو رطم اناف 1 اراخاو فئارضلا

 ىمف دايمتالاو ةعاطلا الا اهرومأ نم فرعت ال اهتاعجو جالا رداصمو

 ةسايسلا نيلغتشماوأ ةسايسلا لهال مضخم © فظ وااو هموكلل ا 0 مضام

 ريول -تحنالو ىباثلا بيليق فااغر مامأ ما ر> تدداةمالا نا ف اعامو

 ظ كولن ات[ ةورألا ةموكحوأ رشع عبار
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 دانسعلاو هلا نو ثعءعم يتلا ةمظعلا ةايركلل 00 نا مولعمو

 ىلع ابلخو ابمأ ريس امل رست الا ةينسايبسلا عام ماطر 000

 نطولا ةعفنم امدل تعرذ اذا الا لاومالاو لاجرلا نمابنم هبلطت ام لاهحا

 ىف فافت تاموكللااكالت ىو 2 ةيبلطولا عطار لس ا

 رتل 0 ليلا نب يللا اس 000 مالسلا 0

 باطخ يف ةررم ةرشع ىتنثا لسلا ر  ذ ءاج دلل ىتح ايالبلا ٍظعأو بئاصملا
 بورما يف مهتايح نوضقي اذه عمو « ليك» ىف و ةاقلا ئذلا اسأل روظار 1
 8 ىها 0 95- ايإ ىلا تت اذاكعش دا كلو اممزاول هنمرو اا 0 8 لإ

 لا ل6 نرتب ابان سو ظعأ ناار مقاولا

 تاموكسحلا ىف ةجالا تدتشاماظنلا اذهرقودتشا الكولاومالاو لاجرلا نم
 0 ف ةينطولاهلعفت ام 4 هحرد هف رعم سلا نمو ةينطولاب داحتتسالا ىلا

 6 رعم نيس 2 لادودتالا 0 ءارح نم لداكمتا ىشسم تغلب 3

 اده عمو ىصقالا اة 1 م 3 طولا تغلب دا با ل نم 4٠ ىلا لوا 2

 ايثااحا ف حبلا نال ةنايلتاا ةمالا ةلاخلا ىلا ان رظن اذا كلذ ؛ ماملالا ىنأت دق

 نو ئاص- نحب لعلا ةنأغلا ىلا دش ربو ىربك ةدئاف ادب ةيعاح الار كلل

 اناو «اينابسأ» سلدنالادالب ةلاح يف لمأتلاءانْض سغ ىلا ىدتبن كلذك ٠ اهلا
 تاير وهج 0 كريضنو نثمالا نيناه لإ نيملا ا هذ ةيح وت ينتكن

 كايبل لا يف ة هد ار دغر 2 ةيونجلا 5

 نقار نط و نعم ةفيمح ف رظنلا | 1 |ىا ول ( هلوق مم ف مهصعل لاق

 يف اببس تناك يتلا ىه ةينطولا نا ققحلا نمو « نيعجار انلفقو قيرطلا



 ندرك زيكل الا ىأر ىف ةينطولا كن

 ةبيعم هنءارق تريصو خمراتل تالم تلا تا 1 مئاظنلا نه مظع مسق

 سوف ىف ايارطضا اذه ىلامع ثدحبا ىتناب ماع أنا مل . باد الل هفلاخ

 ىوحن نوقوفيو لع ريكتلا نوددشي ةينطولا ىف هولغل هارأو ءارقلا ضعب

 ىف ةقيقح اوناكنا ملاساو ىلاقع مبصخأ ىلاف كلذلو ديدنتلاو موللا ماهس

 ىتال لامفالاب هئادعأ ىلع نهرب, ير“ ىنطولاب ديرأو ٠ نيقداص مهتينطو
 ديفي ال انثح ىف مالكلان ا ريغ ىصحم ال لولا نينطولا ددع نأ لبجا تسل

 اع ىعداف ماه والا هتذج 0 رغم مظعالا كاوا روحا ل 0 0

 هيف سبل

 ءامدلا ةبررض ءاداو لاما ةبيرض مفد نيمبم نيىصا موقت ةينطولا اعا

 . ةابملا ةفاخم ةمكملا سأر نكسلو ماقلاب جارملا نودؤي مهما ركسنا تسلو

 ةحادف نم نوثيغتس اعيمج مع هيلع ليلدلاو ءادالا نما صيختال هاى

 امخلاصم ةرئاد عيسوت ىف ا لل لاس تال رانا نون كلو تانوردكلا

 8 ىلا ليع هنا مهبف بطخ لعجو ةساينلا س املا ىف حشر تم مءاج اذاو

 نءللبم م الرا ملا هيلع اوليقا تافورصللا ىف داصتقالاو م را رمضلا

 ىلا مهتينطو ىف مها ىلع نونهربي نوامعي ام مهما مقا ونال ١ نيربكمو

 انالخ هنع نومفادب يذلا ماظنلا نا نولبجمال منال نوبذاك اهاضرأ تسل

 تناكول ىأ ْنيقداص ةينطولا مهئاعدا ىف اوناك ولف ريثثكسلا لاملا ىضتنمي ىنأرل

 ريغل مدل 01 تاكو كاملا ىف قدشتلا در ريغ مهف ةينطولا

 ىلع ةموكحلا اومواس مل ءالّملا اهاضرءال ىتلا تاكرملا نم هن نورهاظت ام
 اذا مهنا ٠ اهعاعد ةنايبصو ةينطولا كلت ةيذغتا ىف هيلا جاتحت ىذلا لاما
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 ا و مهمتينطو ترصتنا اومفد الك ذا اوكشي مو لاملا اومفدل اوقدص

 طار ناغ ىإل نيحبتمللا نذل سلاف نا 0 ةواورشتسا فر

 ىضغاوبضغب نأ مهل ق حالو ةينطولا كلن: لع ما مالا ةرضاحلا ةئيهلا ماظن نع

 اوضقاننو ريعشا اوفلاخ دمف اويضغ نا 4

 ءامدلاة ب رض ىهاهم وميفت اك ةينط 1 2 ةسأثلا ةمالعلا-نوينطؤلا ام

 ماها كك نادال نع فا ل ا

 ةنركسعلاة مدخلا نم ص لختلا نا هجوم مهنم ةينطولا ةالغىتح نيبواسنرفلا

 . ليبسلا اذه ىف ىعسال مهنايح اومظن مهماو مدالوأو مث نينس ثالث ةدم

 رع تناك )ناو انه فرحا ببس اف هم زال نيننم ثالث همنا تيكا

 0 هو ابنع ا لونا ل :انوريشا ذا عافدلا "للف ةمزال

 نيدنس ةدم ةندنملا نم ادعت 6-2 قلانسوادلاةهاشا

 اهنم ريثكلا ناكو بالطلاب ةصاغ تحبصأ ديدملا ةيركسعلا نوناق ىضتقع

 ديدعلا ددعلا ابيلا مويلا لبقأف اهيف نييغارلا ةلقل ءاوزنالا نم ةئيس ةجرد ىف

 اليبست سراللا تاهسلوناجتمالا ةديع نمآك ضيع نوما 207

 نيسردملا ف ) و ٠ نيتاماك نيتنس ةيدنجلا نم اهاماح ىنعل ىتلا اا هاا

 . ةينطولا ىف مولغ ىلع ورب ةوبالا ىف مولغ ناو ءانا مهنا ىلا اوهبفت دقو

 عؤانبأ ىدؤي ةرشع مرنم دجم الف نيسللا ىف نايعالاو باونلا ىلا مجراو

 ةمدخلا لمج ىلع مبنم لجرلا قداصي اذكه . نينس ثالث شيجلا ةءدخ

 أمف هنا لد لع رد هنكل و نيس ثلاث

 ةطسا و ةيسائملا عماطملا لع ةعاق أهددصل 0 يي هينطولاف ةلمخاب و
 كتل تك
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 لامحالا ةبعص ةنينطو اهنا ريمن ةيموسملا اصلا قاطن عيسوتو بورملا
 فغرتف اهلقثب رعشن نا ثبتنا مث مالا هك أمم حرفت ىهف مالا 0

 نيك اسملاو ءافعضلا ىلع لامحالا كلن لكلكتت دقنيحو اهنم صلختلا ىف

 روثتف اموب قانملا اهب قيضي مث اهفعضتو اهتيمتق ةمالا ىلع ىنعا ءاطسبلاو

 نويلوانو ةزوثلا ماكحو رشع عدارلا يو لك نم نصلختبو 0 هر

 ةروثلاءاكحو رشع ارز ف لخدنالا نوع رو جرم الابن ريغ

 ماظنلا كاذ لثم ىف نودوجوم ماودلا ىلع نيرطيسلاا كيلوا نال نويل انو

 #« ةيصخشلا ةينطولا 9

 ظفللا اذه نم مت ل ممالا د22 ةيطولا نم عونلا اده دح و

 ىف نطولا نا ىرب مالا كلن" نم لجرلاف ةقباسلا ةثالثلا ىناعملا ريغ ىن

 هن اسو تيبلا كلذ لالقتسا ىه اهنع عافدلا هيلع بجن ىتلا ةمفنما ناو هت

 09 لالقتسالا كلذ لئاسو داجتا الا هل موبممال ىسايسلا نطولا ناو

 0 انا قى 0١ ولاا م نطولل قاخت ل لجرلا ناو

 ةعظع 0 نطو نو نأ نان اريثك م ال وهف نايا !هنيديمل دحلو

 لبق الجر هسفن ىرب هناف ةلمخجابو القتسم 0 نراك هبال لح انمار

 نطو نارك ل

 كرف ا 0 ناكو ةشاللا مالا ةينطو نا د ةيئطو هذه

 )»ع 50 رفلا 0( 3 ادا م مالا ها - ةيوانروالا ةراقلا
 أ نم م

 ناوي ةكينلاو كن رفلاو ىعطظعلاام .اطيرب ف ناترسكسلاو « اولغلا » دالب ف

 تلا اهل ةللالقتسالا ممالأب | هانيمس يتلا ىه ةدحاو ةعامجا ةئيه نم



 5" ١١١ نيينوسكلازيلكنالامدهترس :

 0 تامل ةعدقلا ةينامورلا ةءالا ىلا اهلوصأ ىف مجر ' ىلا تايمملا

 ةلودلا لع اح ارءدح اولا 1

 ةالييلا هلو ىف ببشاا ناك ىذلا وه ةلودلا لع در هلا نا
 اهددعراص ىتح ىصحت ال ةريغص تاراما ىلا ةيناطيربلا رب ازملاو ةءواسنرفلا

 اديس دحإاو لك ناكف ةيصوصخلا كالمالا ةدع ردش 1 1 0 | :
 ناطوأ تاح اذكهو انك اس نيب ماظنلا ظفحو اه ف كملا هةر

 نأ نالا ىكرغ نم سلو ىنامورلا ديحولا نطولا كلذ لحم ىف رق

 هالببلا درت اطقف عا ديدلللا يتلا اذه لاو قاس 007

 ةلطلصلا تاتشا'تننجج ىلا ةيكولاا ةموكللا اب هتضفا 2 ا

 دلل ادهادشل لاز الانبا وه ل نأ ريغ اريلكنا دالس وه م هلاقب ىفو

 د1 ادا دالب ىف ىنعأ ةينوسكسلا ةيزيلكتبالا ممالا دنع ةزوصلا

 نااانل ىجبنيةينطولا كلت ةقيَمح نيبن ىكلو . ةدحتملا تايالولا ىفو ةديدعلا

 ةحضاولا ةلالدلا نم اهف امل لكلا اهلمعي ىتلا ثداولا نم افرط رك ذ

 لعدهنم ا نام نسيل و هنبطو نع لحرلا ةرجفا ةلوش 2 ١

 ىلا ةيحان نم ضرالا مطميف أدج اديعل هنع لحر. لب هدود> نم هنرقم

 نع لحرب اما هنايئاعاد ارمثي نييوسكسلا زيلكت الا نم 00007
0027 

 7-0 1 تسرح 0 قارا وهذا هنطول أامحصتسم هدب

 )١ انرك ذي اذه( 00
 ندع نام ةيفرلا طرقا ىلا نكرال

 ىلا راذلا نع لخراو '  نقلا لع داهولا ىلعت
 نطووهرتخاف كاضرا اهءاف دالبلا بجو
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 ا | 8 ىربكلا ةمصاعاا ىلا رظنلاب تارمعتسملا لالقتسا . ايناثو

 5 5 ةقلطم كلذ دعب ىه مث اهل ةمبات نوكت نا الا اهمزلي ال

 اهريسي هيلا اهسفن ميلست ىلع ابلمحب نطولا بح نا دع نو يرد

 ناو مداتلا رتب ام ردق الا مود ال ةيتقو ةيعاتلا هده 0 : ديرب

 ابلثم ةرجحلا يلا ليع ةيزيلكن الا تارمعتسملا نال بيرق نمزلف تماد

 ةيناطيربلاةمالا نعةدحتملاتايالولا تاصفنا اذكه . زيلكت الا نابش لثمك

 ادنكو ةديدجلا ادناليزو ايلارتسوأ ىف لاصفنالا مالع نالا ست ادت

 ( لرؤا كم ) ويسوم وهو زيلكتاالا حاوسلا دحأ لاق ٠ اجرلا سأرو

 نييلارتسالا مسسا مهملع قلطي نأ ميلا هذه ىف تارشالا يم

 وهىزءاكذ الاو مولك هللا ع مف را نيش رفالاو ) نيس )و

 ىف نينس عضل مهقي ى زلكنا لك ذا مف ساسحالا كلذ ىدغي ىذلا

 فلح و ايمي رفا ا 0 الاون 1 ريصل لباب زيلكنا قس ةرهعتسم

 ةالو مهلع لسرت نأ ىربكلا ةمصاملا نم نولبقيال مو ديدملا هنطو

 ل ماسلا اءاعشداال ل مملع نايطرتخ كلذ عمو مونم ا الا

 دال كلل كرو ةكملما اير

 لاق اهنأشب ماههالا ةلقو ةيدنجلا ىلا اًقلطم تافتلالا مدع ائلاثو
 لقا ىههرتاجنازأ) ( ديدحلا نادابلا طيطخ ) هباتك ىف ( سولكير د راودأ )

 لود عيج 5 امرك 00 5 1 مم ةيعادلا نر لو

 ( ىدنج فلا ةئام ىلع يلاظنلا امشيج ددز الف فاعضالا ةعبرأب ابوروأ

 ةثلاثلا ةينطولا دالب ىنعأ ىسورلاو لال لاو ىواشن رفلا شا س كيس وهو
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 كد و ملسلا ةلاح ىلا ىنانلتلا شوللا كانو ئواسمملا ل م

 ””اياعرلا دع مين سكرأ سدا

 رارالا اوفاو ال مالا كلن م اظن نا 6 حضو 0 6_1 كانهو

 مالك ةفص ه 0 مدا 7 انك نم عبارلا ءز 20 اف

 ةناكتللا ءاطس او 0 وهن 0 ةعرملا نوداق وتلك اى

 مدنع ةمدل طنا ركل هات أبغر هل واخ اهيح ةيذلا دارقأ ن 107

 مدح رك انثلا رارمتساب ةنس لك ىف ىضقت ةيابنلا سااهلا نا الولو ةيونس

 ءاقيتسا ىف عز أولل قحالا ها مهدابم نمو ٠ مأع لك ىف شيلا لال

 ىتلا ىهف نادابلاو ىرّقلا رارقاب الا لاملا تب نم هيلع قلم رمتسم شيج

 نا ظحاليلو « ماع لك ىف ىرتاسلا نوس را مزاللا لاملا مدسقت

 نيعوطتملا نم املاجر دشحمت لب ةيرحبلا ف كلذك ةدوجوم ريغ ةعرقلا

 ةيربلا رك اسعلاك

 ديزب الف ٠ ا ليلق ملسلا م ااةدسلا تا ولا ىا شلل هداج

 اقر نا امد ل4 راتسلا تع ةرثك عم مل نرشعو ةتسس ىلع

 دالبلا كلن

 دادزيو ةيدنلا ىلا ةلايم تسيل مالا كلت نأ كل نيب انه نمو

 اراشتنا ريشتنت ل تايمجلا هذه نارين مالسلا تايمج رثاكش ليلا مدع

 لعد زيال ةبسنلا كل لعابام لا عوج نال 0 ةبواسن رفلاةعبطلا ف ناررظي 00

 نااضيأ بحوتئامعب روأةئامثال” نمءزج ل صالا لعلو نحال اك ليلقوهو نييالمةعب رأ

 نيعب اتلاال نيءالص ال ااياعرل ادو دعملامدوصقت لا نوكي



 نينوسكسلا زلكنالا ىأر ىف ةينطولا 2<

 ناك رشلاءاضعأ عيجددع غايالف ةدحتاا تايالولاوهرتاكسناىفالا 0

 0 ]3 ]و نتامو املا الا ةيواسنرفلا دالبلا ف ضرغلا اذهل تفلأت يلا

 0000 | ا] نيعسلا لع اهئاضعأ ددع ديازيال ةدمئاو ةيمجا ئوساا املا

 ةيهج ا ادهو وصع لكلا ن رشعو ةسهج 0 فات: تايعمج سم

 1 و د ةجه أهف و املاك ةئس تفلات مالسلا ةنعمج ىعسلا هدا

 00 !١ اهزاطعأ غلبب ةدحاو ةيمج ةدحتلا تايالولا ىفو ٠ ءاضعالا

 ٠ ماودلا ىلع دايدزا ىف اهؤاضعأو ىصح ال ةريثك تايعجج اهناحنو نينويلم

 ضف 3 مايالا ها 4 كافل هاما بورحلا اضبأ مس 05 0 ع

 كد لاو قادما لا متمااال نيكحملا ةطساو كل اكل

 ةعلرالا عاوالا هده ناب انراق نا ع لهس اده ررشت اذا

 بمن ثيح ءارحضلا يف مويلا ترصحنا دف ةينيدلا ةينطولا اماف

 جراخلا ىف رثآ اهل دعي مل هناف لاح لك ىلعو اهلةبتسا ىف ةيفددلا فئاوطلا

 ةنساحلاو ةشالملا ىلا برغلا ممأ اق للا نان دقو كلذ عيطتسنال 0

 0 رئامضلا لا 0 مّ ةنلغلاو ربةلانال لالش او انقالا رش راصو

 0000 الا لحل لع ةموكملا| ةطلبست ةناطتسالا نع لامو اهكس

 تاهملا ميم نم رقبقتلا ىف ةذخا ةيفدلا ةينطولا نا

 تناك ىتلا بابسالل دعب لو اهمامز ىضَقنا ةمراجتلا ةينطولا كلذكو

 0000 داو رطاللا تفولا ف رثأ طسسوالا رحبلا * طارش لع اهن ةقاق

 ايسفيف مث نانويلاو هنجاط رقو ايقنيف لثم تداب دق نكست ل نا ضرٌقنن ةقيتملا

 هيراحتلا ةينطولا كلنا نا لع لاا املالطاب 01 0 نلاحو



 1 نيينوسكسلازياكن :الامدقترس

 ا _ او ٠ ةيعامجالا ةقيحلا ماظن هن موق أ نوكن نا حلصت ال

 اهديدس ا ىلا ممالا ضءب تدم ناو اهف سفانتلاب الا ةراحتلل

 0 تايقعلا نأ دهاشنب اهدالب < ىارم ف رحاتللا ل جار 11

 ةعرسم ريسلو اهدوبق نم مون لك صالختت ةراحتلا ناو ممالا 00

 ةينطولا هذهىلع دامعالا نك< ال ذئنيحو ٠ جرح الو دق الب قالطالاون

 ةيلاحلا رصعالا خيران فراخز نم اهعم ريصتل اهتقباسب قحاتسف

 حور ناف نيتلوالا ارك د 5 ةتلاثلا كد انس ال ها تس 000

 هليختب اميرثك أ ا دتشادق ضرملا ناوين نال ىلا تم 1 ا

 ةينطولا كلت ءاقبتسا ناكمالا ىف دعب ملو محلا ءانفلا تارامأ امملعتيدبو سانلا

 كفن هتل اذحأ ىلا( مف ةولغلا كل مادختسا و ةيتقولا لكاس ولالامعتسابالا اع

 نمو © القث اع ثرابم يح ةمالالع ارو ءادر اسس 0

 ىرعلالا اهادحا تقيس اذا االثماتناملا وأ اسف رف لع رود ءرئاإ ١
 ؛ (لاتقلا نم الايتجلا سنصأ راصىذلا مالا اذنه لافتا بح 00

 اليلق الا بولغملا لضفب ال نيملا كلذ ىف رفاظلا ناريغ

 ةينطولا ماعد ىلع اهماظن ناكرأ تدطو ىتلا ممالل رصنلا لك رصنلاو

 فاداوحتوملا رئاشن عيمج امج وىلع حولت ىت |ىهذ ةيصخشلا هطلت ةعلأرلا

 ىلا لضتسم لع ةنما .ا.تدسماو رسال اشارمتسا ىلا

 نم ةم 1 كتر اهو ظ نم هبنمل جاتح الف ةيعيبط اهم : الو

 ككللاو لالعتس الا !اةحلات ورضلا كب ء رلا ىف ىبرت نا اهن :أش عامجا ةلاح

 ةظفاحملا ىف جاتحت ال وه مث . هيف هل ةعفتم الو ةلودلا هديرت ديق لك نع



 نب نا الا دويقلا كلت نم صلختلاو ةموكسحلا ماما لالقتسالا اذه ىلع

 00000[ يطب ةيطولا هذه لع ىرجم هارتف.:ضاخلا هادو

 ظ مانو برشاو

 ةلئاط ةقف شبحلل ىضتقت ال ىهف ةورثلا ءاعا ىلع دعاست امال ايناث

 01000 0١ ءاطتنا ام قازرتسالاو دكلا لع سسوفنلا لمحم ىهو

 هرم الل امو اهلك ضرالا ممأ ىتغأ ىه عونلا اذه نم ىتلا متالا
 اهءاعلا ةرك

 نال لمأت مضوم انهو ناسنالا ىف ىبدالا ساسحالا برت اهمال انا
 عبنم ب را نا نولوشيو اولاقف مهتعفنل ايلط ناهذالا ىف ه دل انالغ

 هناو اهربك او ماتم ظعأ نكي مل ترا ةمحلاو ةعاجشلا هنم دمتست مظع

 يا ارا نك كرو ٠ اولذورشلا ىف مه تطّقس برملا مدعنا ول

 لك تادهاشملا فلاخم لوق هنكلو اضعب اهضعب ليتقت ىلع ممالا لم

 لازتو برح ىفاًميرفا جمهو ةيونجلااكيرما ىشحوتم نا ىرتالا ٠ ةفلاخنا

 طحأ ىف كلذ عم مو صانتقالاو ديصلا نك آما ىلع نورق ذنم رمتسم

 ساسحالاو هك قعمالال هاا كل ةالثلا كرف حصولو ٠ ةيناسنالا تاجرد

 دقفيو هنادا طقست مل لجرلانا انيأر خيراتلا انمجار اذاو ٠ نورقذنمىبدالا

 ةينطولا تناك مايأ تارافلاو بورملا نامزأ ىف الا ةحيحصلا ةمحلا ايازم

 ثداوح باتنكلا مالقأ ةنسأ ىلع فدارتت كل انه ٠ اهابتنم ةفلا ةيرالا

 مئاظفلا عا | 01 كلذ ريغو ماخأ خالا ةنعراصمو روزلاو ةميدللاو لتقلا

 000 الادهده نيب ترامنألا زيعال نا بعصلا نمو ٠ ىزافملاو



 ا ل نيينوسكسلازباكن : الامدقترس ٠

 ةيعيبط ا م كلذ لا لك مالا ف ىندالا ل وع هضتطال

 ىلع مايل رم منيب ادب هسا بو يف شل ل0 م هنأف

 ىو لات هلا كمت سل 6 مادقالا ب لك ' انيكلا 5 رك اوسادوحوتفلاو بردا

 ةراسلا اع و تامانش 0 رولا ١| مفدنا دنإانيب برحلا سيطو

 تاس وموت ورحل 5 امممسل لا لاعفالا م روحفلاو شحوتلاو

 0 ىذتس 0 ه يف شاور ماظن نأ درب ممن .: شاوردلا

 0 ريغل | 2و انطلأ لصاسلا قداح اذ نأ الأ مي وهو لامعالا

 الاكل
 هي

 ةفليمتراصو اردا تيرا رابص نا'نامزلا اذه و .لل ا 007

 فاذلا را )ا كلذ نينو اند راضو حالسلاب مجسم 507 1 ةشعش ضال

 فاةاسح > ىضش انيدنج حمبصأو كالو طلال بورملا ىف هايح ىفغشي

 ةمالا نم دحاو وبف هلامعتسال ةصرفلا نيحتال دق حالسب نرمت, تانكشلا

 "وك بج ونام ةشيعملا كلت ىف سيلو ةموكسملا ةقفن ىلع هنا الا انئمطم شيعي

 نوفا مما هيف صقتنلا ىلا وعدبام اهف ىرأ 0-0 يبدالا ساسحالا

 0 نيمورح 'ىث ىف مهملع ةعبت الو ىباذ لمح ريعل ةلاطب هبش يف

 مجشنالو ةقثالا ىل زب االو ةدعلا قفاوتال طوؤش ايلكو نابشرلط تا

 نق ىدالا ساَسِجالا ولع نئالذلا لوا نال ساسعالا سا

 هخوضرو ةايحلا ىعاتم ليلذب ىلع هتءاطتساو هسفن ةبلاغم ىلع هيردقزاسنالا

 ةمدملا نا. نانثا هي فلتحي ال امتو + لمبملاو دكلا نأ ضن 0

 ىدنملا قيليالف اديدش اذاعضا دادعتسالا اذه لجرلا:ف فعضَت ةركشلا



 'نيينوسكسلا زباكل الاى ًارىفةينطولا 1

 3 اعارز دوعي نا:هللع تبعصلا نمو ةطرشلا بتاكم ىف مدخال 1 مدعلا

 تيثف هيلع ةهقاش لامعألا 51 ير يذل 0 يع لإ بك ن1 ع ا

 ةسدالاهاوق تنه وأو هنع .نع كلف دما ا 0 0 هتماقا ةدم نا

 نم مينمو ًادج ا 0 طسولا كلذ نم طلاضلا راتب كدك

 نال مهنكلو ةا ااا تاكش لا ردع نيا ن رحم نوم

 اد دام كفل ال امرم مهنمو ٠ مهقزر ىلع نودكي نذلا سانلا نم ممريغ

 نوضمي مارت كفئاوأو اهريغ نود ةيركسملا تابجاولا ءاداب نوفتكيو

 ااا )0 0 1 راك تساوأ ةماتملاوأ ىوابتلا قف ةلئوطلا مبغارف تاقوأ

 قوف ةببدالا مهتجرد مفربام !ملكلامعالا هذه ىف سيلو ٠ ذالملاو عدالاوأ

 سانلا لقا ةجرد

 مفرأ ةيرادالا فئاظولاو ةيدنجلاب لف مل ىتلا ممالا نا ف كش الو

 نك نود الا انك نأآل ادع مالكلا | : هك ا بادالا فدل

 لب * انع الو بمت الب اهيلع نوثكستي دعاقم ةبريمالا اصلا وأ ةيركسعلا

 ىضتقت هذهو ةيراملا مئانصلاب فارتحالا ىلا مهقزر ليصحم ىف نورطضي

 اا 00 ا كاشلاو ةارشلا انفو وأ امدعَو رفوأ امادقا

 نيتمدأ ةردقو ةمه نودح مهالث اع ءاواو مبشيع ليصحتل اذه مدك

 . الوسك شاعو هقزر رس نم اهدجنال

 ىف ةماقالا ىلع اهدارفا دوعت 00[ هل لا راشس ل دعاس امل 0

 تطل 00 ف 2 نيواسرفلا .نحم اهي .. ةنوكسلا ء

 وا م ارتشساب ابنك دالبلا 1 را طا امك 2 ةينط 0



 عا نيينوسكسلا زياكن الا مدقترس

 ةديدملا هنقس راحبلا ضرع ىف انمصخ رخع ةيركسعلا تالافتحالا ةماقأو

 هازنال انناكو ادع مهل ىصح ال نينا هي رجا هلوكسلا فاران ١

 لازن ال انكلو ٠ هينيع ىلا هيمدق نم انلثم حلستي مل هنال 2

 ولذأ لظاب داقتغا هالايتموكح ةوق نم مالا ة رف نإ ادا 0

 دهاشملا نمو ةيئيئاللا مالا دب ىف هرسأب ملاعلا ةدايس تحبصال ادي ناك
 ىلع ةينوسكسلا ةيزيلكنالا ممالا مدقت ماما موب لك ىرّدبَقلا مجرب اها

 ٠ اهبشويج ةلقو اهتاموكح رغص
 دحاولك هيض اك انامل نم ايراث دخلا نمانكع 00 امم اذه انس اذا

 كلذناف حالسلا ةئيعلو شوبملا دشح ىف طارفالاب هيلطنال كاذ ذا انءال انم

 ةوقلا ىهف ةمالا ةلك ء العا ءارو نم هيغتم لب ءاوسبولغملاو ىلاغلا فعضي

 هيف دارفالا لالّقتساو لمعلا اهماوق نال ةيقيقحلا

 ا راما ب 3 3 ةلاموأ ترلباةلاع ناك

 لا ممالا مامز ىلع كاروتسا ىلاأتنإ طا لكشاةحت ها ١

 عيسوتو ةيمومعلا ةطاسلا ظمأ ىف طارفالا ىلا ةعجار ابلكت ناكو نيملا

 اتت الا ىلإ ةجاحت كنان مل اماف ا 5 ىتلا م مالا اهقاطن

 اك 6 اخ 0 لع مهش ويج ل رود دلل محو | 1 هدنع ب رد را

 لازتال ىتلاومالا ةراغ اهب اومفدب نا لجال وأ ىضاملا ىلع ابرجو تاداعلا

 اسلم نزلا لالخ 0 قولا

 : لردك مدقتام صخلانلو

 رامدلا ىلا مسالا دوت ةيذاك ةيعانص ةينطو ةيسايسلا ةدينطولا نا



 4 ع "ا اخ سل ل
: , 
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 : لفاكستلا ىنعمكاردا ىف فالتخالا م

 تايدعل نم ةيهكو صخشلا لالقتسا لضفت ىتلا ىه ةيقيقلا ةينطولاو

 يف ةديحولا ةّميرطلا ىه هذه نال هتحاصم دض اهفاطن عيسوتو مكمل

 ه1 ل مو طولا ةوكءانبتسا

 # نيينوسكسلا زيلكنالا نع نوفلت#“ نييواسن رفلا نا ىف إف

 « لفاكتلاو نماضتلا ةميقح كارداىف »

 نا ىتح تايبمدبلاك اسنارف ىف الوبقم ابهذم مويلا لفاكتلا حبصأ

 ةلاسرهيف ىتك « اوجرونويل » ويسوموهو نيقباسلا ةرازولا ءاسؤردحأ

 نم نيل اراشألا نم رك ذو نوديدع ةءازحأ نا اهف لاق ةصوصخ

 « هيوف » ويس 0 ةفسالفلاو نيساملالا داصتقالا ءاملع ضعلو نييحبسملا

 لاق « هنريغلا 0 بهذ مهن ومسل نذلا ةيعضولا ةفسلفلا كح «ىلوزربادو

 كر ول ردا ١ ل وزان تفاتخا ناو عيملا داو هدلاوو

 اورصتقاولو « ةيّقبلا نيبو دارفالا نمدرف لك نيب لفاكتلا نمىعيبط طابر

 ةقيقحت ءاج امنا هنالو هيف ررضال ذا هذلا اذهب ميلسنلا اكمال كازدا ىلع

 . ناكلذ هنم زرحتلا ىنبش رخا ايش مالا ىف نا ريغ سانلا ةماع ىلع نال

 . ةيعامجالا ةلئسملا يف ىلصالامجرملا هواعجي نا نوديرب بهذللا اذهب نينثاقلا

 ةاكلا لك مه رادقمو امالكشم لح ىف ةليسولا هنا نوريو اهماعب

 ' نوبيجم مو دحاوال لكلا وأ لكلا امبات درقلا نوكي نا بج له ةبن الإ



 لا نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 جاتح“ هنكلو اطيسب سيل عوضوملاف هيلعو لكلل دحاولا ميلا باوصلا نأ

 نا هلوقوه بهدملا ةوك لع ) اوجرو 0( ام َّى لدول

 دلو ل طم هن رصاعم اننا دم وه س دلو اهل ندم هبال ةيعمجال عدت لجرألا

 0 ةان ا , هبال ( همضاملا | لايحالا هيمو ( ١" ! فايف الا عوم 001

 ا ءااو طوال

 لع لويس هلأ ةروصلا ةداع لع ليلدلا انه دارا نم لمأتملا ىو

 لاق هم .اع دارأل هده رط لاحت : قرسلا نم هلا 0 مك هنف حرشلا هلا هل طا كي .حاص

 ا 1 ا ) كا ميو عكا ةانملا سانلا لداش 0

 اضأ نولداش سانا ذأ ١و حيحصلوق 2 1 لولا اده لعان ١ باجي دقو

 نيافاكتم ذئتيح اوسيلف نوسفانقي رخالا ضعبلا عم مهضعنو ًاداقحا

 كاكا هعم 0 لام ا 0 هلئار تايدالا دلو اذا ( لاق

 ندم دشاح وف )» ةيضاملا

 اممال ى :اذلا لمعلا هوق اناا امن يك من باو بأ وخلا 1 لآ هو

 كلذل افينعةأم لا ف عد ايلا اوريصف هوا | اريسيالا نضر دوك

 نئادلا نم درفلا نوكت

 لك داقتعاب ىهتل نب رظانتم نيب ايعل ةحيشنلا 0 لوالا دلتا نبع 0

 ناهربلا ةوه ةنكلاو ةحم لا 4م صخ مزلأ هنا امينم دّحاو

 عامجالل مف هضقانتم ىرخاو 5 مفانم قسمان ولا ةقيملاو



 لفاكتلا ىنعم كار دا ىف فالتتخالا ب

 انل لهسدق «اوح رون) ويسوم نال الا لاش الا ةدمعاهو نوذ.دمو 0و

 ةنلاتس / املاح

 ارارس هددرو هريغ نود هراتخا ىذلا ليلدلا كلذ انثح 0 لعحنلو

 ءرملا دوب, » هلوق وهو دحاولا ىلع لكلا ليضفت يف لوالا دامعلا هلعجو

 رقحأن ا ىتح نيرخالا ءاباو هؤابا كرت امم هظح ذخأيف ةيعامجالا ةثيبلل انيدم

 نم“ وه هنبب أم رادقع ةعدعلا نامزالا ش> وتم لضفيل اده انئمز يف عانصلا

 : لاق نأ ىلا « هرصع غباون نم لجر نيبو توافتلا

 نم ىناسنالا عونلا هلم ام خيران نع ةراغ داةلاسإألا 3 امو »

 لاو ح اهنيمهأ ريدقت ن .كع الو اهددع ندع ال ىلا راسو

 نك ل ركاو ماعلا نى ناكل | عدوأام 0 هيذازرااة وق وأ هادم

 هدا رفا نم درف 1 دال ةتسدتم قءاشامعتساو: هناطاسل | ميلا عاضخا نم

 ىوقملا نم 4 [صتخ !امءاع اا كلاب هي رب هيف ةيلع لوسي اطسو دحوب مى

 لآ 00 16 نحل ةبانالا نوكتل ىأ ربك أو ىف وأ ةيرحت
 لاو را ق1 ةعد ىلاو برقأ ماسجالا ةحار ىلاو. يضاملا ىف اهنم

 « بجوا رئامخلا نانئمطا

 تلي 0000700 ةعرلل ندم لجرلا» هيف كتشال مآ كلذ

 ريع 001 كو رقلا شح وتم لع ىلاحلا| هلضف مجرل اهملاو قرتلا نم هيلا

 لصح فيك ةفرعم وه هيف ضومللا ىنبف ىذلا مهلا ديحولا ثحبلا نا

 درفلل اعضاخ لكلا هلوصح ىف ناك له ٠ ةيعامتجالا ةئيلا ىف قرتلا اذه

 بج 5 ىذلا له ى 0 ةرايعاو .اوحروب ويسوم ءاشي اك لكللاعبان درفلا 1



 ناين نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 1 ممجا لمع وه لكلل اندم دحاولا مهيار ىف ريص ىذلا يقرتلا كلذ

 اهيف ةطاسلا تناك ىتلا تايعججلا لمت نم وه له حضوأ ةرابعنو ٠ دارفالا

 ءارو رح اهف ارح درف لك ناك ىلا تاسجلا لمت ن هلا عت ل

 0 صال لك مههدم اونم نا عبطلاب مهل 06 ال هال عاقب 6

 ' ."هياستك |ةظرطو ةلوصح ةسك ىلا نرش 00

 انعوضوم'ىفثحللا الغ ليس اذنك 00

 ىلع تدعاس ةيلاخلا الا نا دحاو لك اهفرس لا قالا

 كلذ ىف لضفت ةيبرغلا ممالا ناو ةيضاملا ممالا نم رثك أ مدقتلا وه

 ةنقرشلا مالا

 باغت اهريغتلضف اما ةيبرغلا ممالاو ةيلالا ممالا نأ مضاولا نمو

 اياكف لكلا ماما درفلا لالقتسا ك علا لمعلا ىلع ى ددعلا ا ل

 ةيصخش يخل ليرعلا ىلا قرشلا نه انررسو ليمتسملا ىلا ىكالل ا

 نلف را 0 ةعهلا نع نمد كحاولا ناو اعيشف 5 ِ دارفالا

 !هناناذ صضاو 20 ةادم ار حبصأ لمعلا ناو ةيقبلا نود لا

 تلطف :دارفالا لع تمسقتو مسا دن نه ةيكشللا تاكل 020

 اهدارفا نود فئاوطلا ةرئا تدابو ان ا نم دحاو لك ىلع ةليبقلا ةلوص

 ةماطم ةيكولم نم تاموكملا تاديتو ايما ا هل

 دهاشنت ةاماو ٠ ةيباي' ةرح ةيرورمج 3 ا ىلإ ةديتسم ةيروبج وأ

 انرظن اذاو:تاموكسلا هاجت دارفالا لالقتسا فلخ ريسي ىعامجالا مدقتلا

 ةعرسو مدقتلا ىف اهنم اهريغ قوفت يتلا نا انيأر اهدحو برغلا ممأ ىلا



 لفاك لا ىنعمكاردا ىف فال ةخالا ظ 001

 ىتاذلا#لالقتسادس أو دحا ول ردق اههف رظمي يتلا ىه راعتنلا رفا قربا

 ٠ هش 00 يطا دان حضاو هلك كلذ

 . ىفام تفي لو لوقأ ام ةقيقملا ىف فلاختال «اوجروب » ويسوم ناىلع

 3 راضم توف دق عادخ صهاطظ 0 'هان ناد دانسلاو تمدبخلا نم هيهذدم

 دارفالا ىف لمعلا حور ةناما ىلا ىدؤي هنا انيق فرع لب نيدقانلا ريغ ىلع

 ىثخام ىلع درلا مدّ ذخأ كلذل هبهذم رادم وه ىذلا مدقتلا باب دسو

 نا. نوعلجلاو ممالا خيران ىف لكلا فرع دهل » لاَمف هيلع هب ضارتعالا

 رس ال ةمالا ناو مل اهتسا ىلع دا رفالا مح حارب ىقرتلا ىف لصاالا ا

 نم هن صتخا م 0 42 )لاو هدوق نم دحاولا طقن اذان الا مدهتلا

 ةفقحلا مهتاكرح ع مكالفتسا ىفدارفالا مدق رده هناو ايازاو تاكلملا

 ابله ظعبو أهماهتب ةثيملا مدت نكي ةيعامجا ةكرح لك ماوقىه يتلا ةيسفنلاو

 ) حاجحتلاو ىقرتلا ليسا قف

 لءج قيقحتلا اذه نم غرف نا دعب فاؤملا نا ريغ لاقي ام غابأ كلذو
 دارق الا( ف رفا كرت ال ١" اي هدم لادن تح هيف جرحدشو هل وأت

 دادبتسالا ةئمْزَأ فار بقدحاوءاوا تح دارفالا ىوق عامجاو » لاَمف دارفالل

 ةسارلا | را الا هاف نبأ ىذلا وها ةرملا تاموكلحلا رصعا يف ارايتخا وأ

 « ةمالاو ندلا و سعشلاو ةئيدملاو ةليبقلاو ةلئاعلا ىهو تاتشلا نم ابظفحو

 دارفالا نيب ةنزاوملا هن لصحت ىذلا » وه دوجولا ىف ماظن قراف هيلعو

 ناده حبصيو لكلل دحاولا شيعيو دحاوال لكلا شيعي ىتح لكلاو
 مدع اهو الا ريدم انمز نيضيق سانلا امهظنا ديالا نيمزااتما نارتاؤملا



 نا نين وكلا زيلكن الا مدقت ريس 1

 ىلكلاو ىدرفلانيءاظنلا جزمو «امايح ىف ةمالا مدقتو هنأيح ىف درف لك

 نأ ديرب فلما نان لع ةحارص لد.و الع راكشالا دعا مشل

 لق از دنع ماك رم بحي ام رادعم انل نيب ىّذدْلا اذ نم نكل جا قفار

 ىنستي نم دجوب لهو نيرصنعلانب جزملا نسا نلت ل جيزملا اذه

 را او ادفمرتل هع ا تل ملع نا لم نحو جزملا اذهل

 ٠ مارجالا ا ملع نم ءاصعتسا

 قيبطت » هنا وزع اصوصخم الصف هدفا وجروب ويسوم كلذ تغب /

 هيف هثادح 1 كثلثلا 6 داع ىامجالا لفاكتلا تهدم

 .هتافو عامجالا ةعيبط ىلا تفتلي نا نيرصنملا نيب فيلأتلا ىف بي

 هيف هيحاوو ةئم ةظحو هيلا من موب درف 00 ىلا فورظلاو

 هدا رفا نم درف لكىلارظنلابهبعاتمو عامجالا ابازم نب لباقي نأ ىغبلب ةلخجابو

 تايجاولا نم هيلع امو قولا نم هلام كلذب نيبتي تح

 عامتجالا ف ىعاتملاو ظوظملا قرفموه نوكناةمالا عراشل سيلو »

 انعاارنلا ىف ةابحاو صحت ) نياتلان ا ىاردللا داجما هتفيظو نم ل ا نلف

 ا ! رمنو اناس دنع فوقولاو ضعبلا مهضعلا عم مهطن اور هظحالم نم

 تلا سننلا هل تحضو ةيعامجالا ةئيملا رصانع نيب ةنئاكلا ةبسنلان يبت مو

 أاهررشف مثىعاشم و نيكململا رئايط يلدا

 ءارذالا ةتنمزلأو ةعايخالا ةعاجلا ةتنساب وزاق هع نر ا
 ةيعامجالا ةئيرلل ىيبطلا سومانلا نع ةرابع نوناةلا كلذ نوكي لب امارلا هعاسأب

 سانلا نيب 1 لمعلا بجاولا



 لفاكتلا ىنعمكار دا ف فالتخالا ئ برب :

 دعي - سانلا لوصو نم ءاجر ىلع اوجرو ويسوم نا ئىراقلا ىريو

 قافنالا نم منك ةككحلاو نافر ءلاو رونتلا نم ةحرد ىلا - ليوط نمز

 نيب ممهجاد | ) امف مولع 0 ةيرايتخا ا هاضتمع ن وريصل ىئام>ادقع ىلع

 000007 او رف ركل ةديفم تارئؤم ىلا اهلك اهليوحصو ةضقانتملاىوقلا

 ءانب دادبتسالاو ةيرلا ةطاسلا سراودو ماصخلاو سفانتلا لالطا ىلع اوميقب

 «رايثخالاو ىضارتلا ابماوقو مالسلا اهدامت ةدبدج ةيعامجا ةئيه

 ضرغلا وهو مكح ميكحالا هيلا ىرب ال حمطم اذه نا ف كش الو

 هيلا ريست نأ اهنكع ىذلا وهو اهاطخ ىف ةيناسنالا هدصققت نأ بجي يذلا

 لاا ا حلا طوشلا اذه فاما عم ىبثك نأ انيلع بعص هنا الا

 ىلع انلد دم ةر ركادملا ةحتنلا ىلا ىدؤت اهعضو ىلا تامدقملا ناىلع هقفا 5

 هيمتسا ةكملا وو اهنم درف لك ةوق اهو ةناستالا ةايلا ىف نيتوق دوجو

 6 جتاتسا م امهنم لدا لا عجا راق تاصو يدل مدقتتلا نا فرعاو

 ةدددج ةئيه ىلا لوصولا » ىف ءاحرلا لحم ابلعجو ةباثلا ءانا بوجو اذه

 « راتخالاو ىضارتلا اهماوقو مالسلا اهدامع

 0 ناف 00000 دلال اذه ناب كلغ اذا: ريتك ؟ طا آل ىلاو

 زحل لطم 0 ند لالخ || هلغشو تاذلابو الوأى انش لدحر اوجرو

 0 لصي امم هراثشاو بزملا اذه ماود ىلع للك لا 7 اريح لوركا

 ءاءلوالا اك اك لآ ل لاق نا ةبزاخ رغب نأ يد وعر نال

 اا ل ألا عام ص ةيعاد ةيلاقم ع اعاو ولو ايعلا تسنل

 كسننأ لع مدا لك من ا انااا انه نق يطل اولاس نانا



 يه دوك اازياكن :الا ءدقترس

 لا و كو كل اريجو ؟كاةدصاو ميكهال نكمي ام لك ذا ريغ ىلعال

 ؟سفناب ا ةرااوةعاش 1 ماتكا هيفا 8 لقأ هر مو دعا 5

 اذه لثم نأ لسلا ن نم هنال ٠ اهملا الا كرومأ ىف اوعجرت ملو اًهلع متلوع اذا

 ب نذلا بولق الإ ددحا أ. الو نروتتلا لوم فار ياسا سا

 اذيلعا ال ف اا بذجي الهنكلو :نيفراع انوقااوباكو مهكر ادم

 مهمال كلذ ٠ نولمميام ىلع ةايلا ىف مبظح اوفقوأو ةسايسلا لهأ ىلا مرمأ

 نم.الا ةنزم نجر الو ةموكملا نمالا دوجولا ف برص لواط )

 حالصاودعو اذا مهبمواق باستك ١ لبسي مولا ء الؤه لئثمو اهمامت ةئيحلا

 ةلوهسلاب سانلا اهلي ةطيسن ةمهمم ةغيص هنال لفاكتلا كلذ ةطساوب روما

 ريمغت كلذ 3 مزلتست الو بفاتملا نم اثيش هو الواد ا

 نذلا سانلا ةمامل زانت ةوعد.ىهو .:ناالاةابللاف سانلا هلع كف 7

 تيا مدن ل نوبلطي ال مو 000 3 مس بلال

 ةيناسنالا ىو ءا ءاكرملاو ةيعانجالا نئاسملا نيل تاكل

 موق بون ىف سانا مامأ ك1 1 ا 0 نذلا

 نيقفشم اهم وناكو ةيناسد الا[ نسال 1

 ضوومال ىنكيال هنكل وءارصنلا مججو بازح الا تناقل كا مم

 مهو رمأ لفاكتلا نال الاخ وسيف دير هنأ نايلاث شاة ١
 زاجمالاب ناي لا كيلاو ىتيتح وهام رثك أ

 هسا دعا ناو ندا مهضعب ءالفتكسانلا ناب ءا .اذتلا حر الو

 دارفالا ليمامتاو هنيب هطباو ماك الوأ لفاكتلاداجمال كيال ةبجاو ضعبا



 اوين لا ىنعمكاردا ىف فال 0 “و ٠

 4 ءامجالا 0 د ف 18 لكل 57 00 0 وأ عن 0 لع داما

 اممرحف انؤارق امفرعيو دوحولا ىف لما آنا املا دشرب ةررقم سماو ىضتقع

 وأ 1 ءادنلا ىلا جايتحا ريغ نرم ليملا اذه دلو سيماونلا كلل" تدجو

 اندرأ اذاف ةيعيبطلا ثداوملا عج كل وكلا م ماظتت أب ثدحم هنال هيلا داشرالا

 هدوجو تمزلتسا ىتلا ثداوحلاو فورظلا فرعن نا انيلع بجو هءاعا

 الكاضملا ءوسل ذا لابملاو مولا نم لفاكتلا بهذم ىفام ربظي انهو

 00 | ذآ هذع تلصأتو لكلا دحاولا ةيعبات تدتشا ليملا اذه ىوق

 نع هبرتعي امل ةايلا بعاتم ماما لزعا راصو هس ىلع هدامعا لقو هيلا

 قر ال امون لمعلا لع هعزعلا لك ىدسو حار د | كميعو هللا راوذق

 اده ريغ بيس برغلا نع

 لوقلاانمزاءاودلا ىلع لكلاو دحاولا نيب نزاوتلا ظفحت نأ اندرأ اذاو

 ىف دحاولا ىرتعي ام رد ىلع هربس ةفعاضمو لكلا ءا انتعا ةدايز بوجو

 عقاولا وه سكملا نأ علاطلا 0 . طاطحنألاو لرجل نم طسولا كل جآ

 بيلا ةنابيتسالا ىف هللا 007 ىذلا لكلا كلذ نال لوّمعم وهو

 يذلاو مهتعيبط نم هتعيبطف ء افعضلا كتئاوأ 8 م لاس دحام

 نزا هاتعمو هزوعلو لكلا فعلا هاريغ كا هتفم هلعجو درفلا فعضل

 نع أوفعءا ءارقلا لآأسأ ىنأو ٠ هيلا ةجاحلا دادتشا ردت اقعض دادزب لفاكتلا

 تايهدد مادا ىف قل قئانحلا هذه رب رش

 0 دلو لارا الوأ أ نيتهج ضرم تيعم فلل اذه نأ نين هيلعو

 5 715 ع دع امو نال ب ىث 0 مهل ةيلهاال دارفأ ةمالا



 ةتسملل ل ا ل ل
 مددع ريك الك نادم نع فعضت ا 0 01 ًاعيشف عش

 قيرظت ندصح ةضو هيض رءاةليبر الا دا رمال 5 ملل

 لب ةلثلا شيا ءاود تمسي ساقنلا نضعسإ كلنطلا ادت

 اذا الا ملالا ينتال اهنكل انيح لالا ةروص ”يدبن تاردخملاك نكسم ىه

 ضرما تماا
 دارفالا ميج قافتا ىلل المع لفاكتلا سهذم قيبطت ىف جاتحم كلذك

 اوجرو ويسوم هدشش ىذلا ىامجالا دمعلا كلذ ريرح ىلا 2 وق

 6 ا|نافاد رف لك: لمحت لكلا لمع نع اةةفضتعا اذا اما "هلق هلاما رصحل و

 لكل حتفي نيدلا تمأ مك اهمامتب ةيعامجالا ةئيملا ةاجن ليبس دحاو لكل ٠

 اهالك ةيدسالا ةايملاك ةيعامجالاةايحلا نأ مقاولاف ٠ ةيديالا هتمالس باب درف

 ىلاهلصوب ىذلا ليبسلا ريت نا ”ىرسا لك ىلع و عومجاب ال دارفالاب قلعتم

 نيلحأب ةايللا ىلع نرداق هءانبا لحم ميلا ةيرتلا ريت هل

 لا عمتجا مايق ناب راكفالا تعبشن املكو ٠ لئاسولاو قرطلا

 نود هيف لع ليوسثلا توجو ين دخاوإلك نسا ا

 :داهحالاو ةدازالاو ةمملا نم هوا ا لاسسسل فآ 00

 حالص هيلع بهذم ماّقم تاذلا بح مقم انآ لوقت ضرتعم بر

 0 هم ضارتخا راما فر اا
 ىف وا لوشن |مف تاذلا بح نك نإ معن لوقلا حصقت نأ بجو كلذل

 نوارتك ساناهنم فاش اظافا الا

 ار ريغ كي 5 ىذلا هلا

 ”ناااطراغم ىفحأ الو هيلع دزأو للاخ |لفاكتلا علم 0



 لفاكتلا ىنعمكاردا ىف فالتخالا ين

 000004 سو تنك ى نا ىتح لوخملا تاذلا "نحر وص نم ةروص

 ةحردص تناك ةيمسقلاناءارقلل حضتيسو ( نييريغلا دنعتاذلا بح وه ) رخآ

 ل017 لفاكتلا ىف ثحبلاب هبال كلذ . :ظافلالا, تعالت: درحمال

 ا 07 0 و ةدعاسلا ظني هنوكو هريغ دعاست ءرملا نوك نزمأ لع

 ىسانلا لعجو بمهدملا اده 58 نسردلا تلح نرابتعالا ىا فردا تكس

 نم ةدعاسلا مءاجر وأ مريغ ةدعاسمىف مهتبغر تناكذا هلوح نوممنجم

 كلن نودؤي مجريغ ةدعاسم ىلا نوليع نيذلا نا دهاشملا نمو ٠ ريغلا كلذ

 و ا 001 تاويسلا تفادي دنم كلذ .نولعش و ميسفن | نم ةدعاسملا

 لع 4 ءادنلا اورحت و هاش ف مزال تهدم اديه ميل ناب اولوق

 0000007 ا 48 نإ هريغ ةدعاسم ىلا ءرألا ليف هيلو : دابشالا نسؤؤر

 رد 0 0 وأ ىذدلا اعاو ديدملا لفاكتلا تهذم راشتنا تجوأ

 ةمالاوأ ةموكملا هل لمحت نأ ايجار دحاولا ىبسع ثيح ريغلا نم ةدعاسملا

 رك اخ يدنا ره اده : ةنم. نشف ناك | ع 1 1

 لد نماضتلا هرهاظ بهذم لوح عوملا دشحمو سوفنلا بذتجيو

 . تلانلا دينو ةارتالا نطو

 ىضامتيىدلاو ا 1 قود لا ةيزكل قدوا ىدلا لجرلا نا

 هبجو لكل نا ريغ امبلمع يف نالفاكتم ناكيرش قودنصلا كلذ نم فنار

 ىلا لايم ءرملا نأ ىرت الا ٠ هيخأ نود اهدحال ولحن لفاكتلاف هتكرسش ىف

 ااا 1 |اهلع حو نم نوك نأ ىلا هلم نم رثك 5 فظوتلا

 ظ ٠ هيلع ايجاو هرايتعا نم هتعفنم ىف لفاكتلا رابتعا



 ال

 هتمدخ ىلا 0 5 لا لاس راد ةيالطلاو

 أنم دبعلا ىبرق نيايلد كيلاو رآ "دام هاا اع اوجرو ويسوم حاص ناو

 اندنع ا همي رط نم اهانذخأ

 ىف اهرشن ةلاسر نم «ىبال» وبسوم ةفسلفلا ذاتسأ نع هلّدنن لوالا

 افلا فالاعجللا وانور والا ةلماعم اف فصب ةيلّقعلا ةفسافلا ه2

 سانلا عج را تمل 0 لك ىف هحانج داذتيسالا ريشي دقلألا كاد

 تارءعتسملا يف دددج نم ىبحن ءافرشلا ؟ح نا دهاشن انرصو م دشاب

 ريمالا ثرح ريقحلا مداحلا وه ىنبطولاو ريمالا ديسلا وه ىنوروالا 0

 ىعرتل تءاج نا مبتبشام يف مرداصي هنأ ي ىنعع هعابتا نيب ىغش ىذلا وه

 دا ودج 0 اذح دقو مهملع بج ىتلا ةمارغلا ردَشب وأ ةنضارأ 1ك

 كرم هدب ىنام ل هتأر الآ نيينطو مادخ نيب ىنوروأ مداخ دجو ظ

 ىذا ىلا ىحو يدلل مث نيرخالل صاوالا ردصي لعجو لمعلا تالا

 وعدب الو ةليضفلا مالت ال,تاريبتسملا ةشيع ناذ ةلخ او دادس الا

 « قالخألا مراكم ىلا

 ةيسيطلا نم اهو( ناشلإلا وسوم ع مدس ا

 تارا لو سا نك وتلا » ىف ا نك ىبال» ويسومل افالخ

 تاقالع نع هبف ملكت « راعتسالا ”ىدابم » دام 0 ااوطا

 اف اريضنا قمتم لذكر ظعأ» هلوق هف ءاحامجو 0 نييوانوروالا

 تالا مهناكنيينطولا لماعي ورف تاوامجملا ةلمامم ىف لفطلاك تارمعتسلا

 ىقهريقو عا وداتءاامرق وهال 0م الئاع مرتحال و مهند ثعبي. ءال الا تّلخ
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 ْ لفاكتلاىنعم كارداففالتخالا 0202#.

 01007 حك ردترالو ىصاخشأ بيهد.الو ميك الماب سن الو مهناعمتج

 1 « نامزالا رياغ ىف هش>وت نم لقاب مايالا هذه ىف رامعتسالا شحوت

 0000 1| ( ال ددعال ثداوحو مئاقو در هلوق لع ذهاوشلاب ىلإ

 ' ويسوم مخ م ايقيرفأ طوطشو رش دمو ةينيصلا دنبلا ف ةهج لك

 نا ةعيظفلا تالماعملا هذهل دح مضو بحي » هلوقب مالكلا « ناسنال »

 ىلع وسال نا كير ةموكمللا "تياك

 ىلا سانلا مسقت ىتلا ةعينشلا تالماعملا كلتل دح ةماقأ بج هنا ايضلأ ىرت

 و رئاتسل ضرفلا نوبقرت. نمو مهمعقتم ىف لفاكتلا نولمعتسا نم نيمسق

 ىف ناعمتجي امهنكلو مولظم ىناثلا قيرفلاو ملظ لوالا قيرفلاو همفانع

 "اال ىأ عربا ىلع ىأ لكلا ىلع الك اوشيسي نا اههتابغر
 رشن ىف اهدجن ال اناف لاملا هذه نم صالخال ةقيرط نع انثحن اذاو >

 ةصرف هوزهتا دق هنانعلل ناجحا" اذا لقأ انأ و امال لقاكتلا تهدم

 اوذختا نيذلا ءاثيلما الا هنم دفتسي لف ممريغ قوتي اراد ناب ع
 ا00000072 0 ميوادمتسنو ريغلا كلذ لاومأ ام نوزتي لا لفاكتلا

 مدعلا نم برقو راحتساو

 ىلع لاكتالاب موس ال ةيعامجالا ةئيهلا قرب نا تملع اذه تبث اذا

 هبا ىلع هيخال دحاو لك همدشي ناهر رك وه كللدو هيلع نعللاو ريغلا

 دامعالا نم دحاو لك دنعام رادّمع قرتلا اذه لصحتو . نالفاكتم هاباو

 هتمهو ةساذلا هبوق لامعتسا ىلع هالو سفن لبا كافكاو هما لع
 ه 00 1 3 . ُّ ّ

 0 | هصخشلا ةردملا هس رش مامهالا ىعبشلا 51 5 ام قعمو ٠ هصخشلا



 م .ون نيينوسكسلاز لاكن الام دقت س 0

 ةيعامجالا ةطلسلا مظعت مامهالا نم

 ةيباذلا ممموق نم فءضن ةئيملا ىلع دامتعالا ىلع سانلا ةيبرب نا انملع

 ناهروهو ةوقلاكلت ىف درزي يدش لع دامتعالا ىلع مهني و نادج امم

 بيطلا لماعلا حبصأ لمعلل اعالم ناك ناذ ريئأتلا نم طسوالام ىلع مطاس

 اطيسا لا نماعلاو اطسؤوتمطيشلالماعلاو امد تم طش وتلا اس
 ىرخالا دعب ةدحاو تاّمبطلا قرثت اذكهو

 ةءاغ هيقدتس ىل ن وكي نأ ريغ نم اظانتعاءاذه لوقأ ال ىلا لطحؤال)

 ءارقتسالاو ربملاب ةتاث الك ةريثك ثداوح ءارّقلل صخلأ ىنا مالا ينام
 ىف «هيسورود لوب » ويسوم لضانفلا ليمزو قيدنط "ىلا هكا اما الل

 لاوحالا ملطتسيل بهذ ثيح اكيىصاب « ىنانساس » ةئيدم نم ىضاملا ربشلا

 اهنتأ دب ىهف قف ال ءارقتسالل ا 0 را تأ ر» لاق دالبلا كلن ىف

 نع" ثحببلاب اهؤارع لفتشا دقو. عاطقنا الب ةئيحل لك ل
 ىفو اهملع ردت ال يتلاو ةيكبرمالا ةشيعلا لامتحال ةيلباق اهيف ىتلا سانجالا

 ذنم نييدنلرالا مدقت وه انه تدهاشام برغأو ىن ال ةيلك ةدئاف كلذ

 كلذل دالبلا هذه ىف ربكبو مظمي وُهْلاو قرتلل لباق ”ىث لكو اماع نيرشع

 ريقملا لماعلا كلذ وه دمي ملو تاقرطلا سنكي مويلا يدنلرالا ىرئال

 «قولوبلا » نالا هن صتخا دق نأش كلذ لب لبق نم هفرعن انكىذلا لهاجلا

 اهريغو ىلاتبالاو

 لع ارعك دعاس ناو ادج فيم ءارقتسالا اذله نا ىف ه0

 اذه نيب اولباَمي نأ ءارقلا ىلعو اهنف ثحبن ىتلا ةيعارتجالا انتلأسم حيضوت



 لفاكتلا ىنعمكاردا ف فالتخالا 0

 لك اونش وقرفلا ةودننتلل « ناسن ال » و «ىنال» ويسوم نع هانلش ام نيبو

 هيف باوصلا ىلا اودتمو عوضولا هن ةفيفح

 "فر مظع درنلل تراآلا نيتلاحلا ف رجاه ىذلا وه ىوروالا

 داّتعالا هلهأ دوعت م ىا لاك داس ماقأ مهضعل نا اده ىف رسلاو نيتحيتنلا

 طسولا اذه ريثأت ةجين تناكو اهف اودجو يتلا ةئيهلا ىلع لب ل لع

 دادشتسالاو لظلان م هبيصن ال لوالا ىوابوروالاو ىنطولا 2 د

 نا 01 1 ىأ لالقتسا دام ماقأ مهضعلو ٠ اهتم هناك قلقاو

 هلمعو هدجم ءاقترالا لع بشو ابمايتب ةئيملا هاجت هلالقتسا ىلع ةظفاحلا هلهأ

 ىلا ةئحلا 0 0 6 انقل ةصخشلا ةردقلا ثيح هوقو هتعب اي

 هكرح هيف ترس ىلا طسولا اذه ىلا بوروالا لصو اذاف . ىتدالا دحلا

 حبصأو رحاه ىذلا ريغ الحر راصف ”دلا رجلا اتذدو هأوق تبشنو ماا

 دالبلا كلت ىف ريغلا ىلع دامتعالل ليبسال ذا هسفنب هناجاح ليصح ىلع ًارداق

 كسفن نعأ كيداني اهفام لكف « هسفنب ءرملا » دالب كلمت ٠ اسيبلتو ايذك

 مط نم 0 يدل نم ه زددعم ىو قراو ىدنلرالا لو كلذل 1 كيش

 ا كرد نا ابحالا معلاب ملم لقأ
 ىتح ىلاكتا طسو ىف وهو لجرلا كلذ لع لاوطلا لامحالا 0

 ةساذلا ةمملا ضعل ىفتش ا ءاببلا ند هيك لمع 10 ن٠ برم راص

 ىلا لفاكتللا كلذ ريثاتب لصو ىتح هتريشع لفاكن نم ةشيعملا لع ادوعتم
 ىعامتجالا فعضلاو ىسايسلا طاطحمالا نما وروأ ىف اهملع هدهاشن ىتلا هتلاح



 0 نيينوسكسلازاكن لام دقترس

 بهذم كن اج اع ًاروصّقم ناك ىتلا ةئيندلا 5 نع مفرت الجر حبصاف

 كلارح ل الك اتاموأتناق زاطااذ عراوشلا ىف اسانكدعي ملو تبمملا لفاكتا

 ةامسالا اع نم قولا هت 0 ًارداق يسمأو اه |

 ه.داعس قيرط ىف لخدو هتمهب الا هيف

 :رداص ان نايا اهض انينرل ناو نيس ان ١
 ىف هيلع اوبرت امم نالا تح ميصالخ من. لو ةيلوسكسلا ةب زباكتالا ةمالا

 ىدنلرالا هراس ىذلا طوشلا نا الا لاح ىلا لاح نم مهل حن هتنب ملو مدالب

 محل دب الف ميردتلاب اهلا اضيأ نورئاص مم ىتلا ةناغلا ىلع اند دالبلا كلت يف

 مهتداعس هيف ام ه ريماتاو طسولا كذا ف ولان نأ هلثم

 لكلا هلام نأ اعامجا لصح واول 3 نمهوت الو

 ال مرثك اذ هيلا انشأ كهتدح ىلع درف لكس لصحت وه لب ءاناشلا لع

 اهدعب نم ىتلاف مود ىتلا ةقبطلا مهلت مث قرتلا ىلا مهقبسأ ةمه مربك او

 بسك ام ئرسا لكل اذكهو

 اا ا حلصأ ةيلدافتس د مالا ناراذها نق تل

 نولءاستي ءارقلانم لادجلا ىف ىداملا نوبحي نذلا,ىناكو . ةيلاكنالا ممالا

 كلذ لثم ف مهسفأب ءاقئرالا ىلع م 2 0 نذلا دارفالا يظل

 نم ناب مهبيجاف ضلي رحت لاو ثلا م ددعل نع امغر قى دافتس الا ل

 لفاكتلا هدم فالخ ادج ءافعضلا كل دا ليلش طسولا اذه مزاول

 . ةدحتملا تايالولا ىف نويدنلرالا هناهربو امئاد ممرثك ىلع دعاسي هنأف

 مامتهالا مدع ىلع سانلا دومي هنوك نع الضف لفاكتلا بهذم نا من



 لفاكنتلا ىنعم كارداىف فالتخالا ا

 0 لا ماعاد ةنوغلا باط 5 معرو مهسشنأ مهماجاح ليصحتب

 لاظي امب مزعلا ىل 0 مه نم فءضيإ ا 4 ومخ نم ضودنلا ىلع ءافعضلا

 لع مهم ردق لّمتف رقفلا مه. قحليو داصتقالا ءايلع 000 مرلمت جئات نم

 درف لك دد ىف ةورثلا صمتو ٠ اوعاطتسا ام اهف اوبغر ناو ريغلا ةدعاسم

 ليج بسلا سابلا مدن ذقيحو اهمات  ةمالا دب ىف اهصقن ىلا ىدؤي

 ءافعضلا ةدعاسع ةمالا موقت ناو . ءاوس ةموكسملا نمو دارفالا نم ةنوعملا

 ا 11 ١ كلا ىدل لاملا رفوت اذا الا نيسابلاو ءارقنلا ةاساومو

 ىلع دعاسي ىذلاو . تاريملا ىلا مهماجاح ىلع دازام 1 يا لب

 تاريمللا لعفو ةنوعملا حور ءاما ىلع دعاسي ىذلا وه دارفالا ةورث ءاعا

 لك ناك(سمالاو زيلكنالا هقفنن ام نيب تلباق اذاو . ةيمومعلاو ةيصوصملا|

 ةنس نع ةنسس لقب امم اسنرف ىف الثم نحن هقفنل ام نيبو ليبسلا اذه ىف ماع

 ةهملا هذه نم كريمض حانراو اهظع قرفلا تدجو

 لفاكتلا سهدم لجر ىلع زاتع ىءاتجالا انلجر نا اذه نم صخلت

 ءاقترالاو مدهتلا لييس اضيأ مل لبسي هنوكي و ءافعضلا ةدعاسم ىلع هَ ردش

 لح ىلا صوصحلا | ىلعو !مالكش ملح قيرط ىلا ةياسنالاب ريسي ىذلاوهو
 وحمب لاكشالا ضف ون وطخم ىذلا وهف « عانصلاو ةلعفلا ةلئسم » ىمسي ام

 الا | سموه كلذو دوج ولا نم ةرضاخلا ةلعفلا ةلاح

 0 دانا دلل لف كلا اندوعتل ةطسفسلا ليبق نم اذه دع اعر
 0 يارسول ىا 00 الا ل نإ انط ركفلا لع سيف هوكلو

 ىف ريظنيتلا ةديدجلا عاضوالا ىلا تفتلي نأو لاوزلاو ءاوزنالا ف تذخا



 م 6 نيينوسكسلاز اكن الا م دقتر سم

 ةمدقتلا مالا ىف ةيلج ةيداب بالقت الا اذه مئالع نأ ريغ كانهو انه دوجولا

 كناذةدختتملا تايالولاو هرتلكتا ىف امام ةحضاو ىهو ليثتسلا ب 0

 د نيمداقلا نا وأ كاملا ند مساك ةثيندلا ف رخلا ىف عانصلا ىرت

 رادن ةعيفرلا مئانصلاو دالبلا كلت لهأب اوهيشتيل فاك نمز مهملع ضم مو

 هناوك ىلا ةاماع وا امنا هناك رم لقت سرا راش 0
 نم اندالب يف هفرعن يذلا حالفلا مئاصلا حبصأ كلذك . اظحالم وأ افظوم

 ناك ىتح موب لك رثكت ةعارزلا تالا ناف لاوزلا كششو ىلع ديدم نمز

 امنداعم نع ضرالا تاّتبط يف ثحبي ملاع اكيرما ميلاق نم ريثك ىف حالفلا

 ايتن دوم ةيظتنم ةسلخ الك جر سردبو دضم و دبيو ثرو

 ءاناملا ءاف رظلا سايلب هتأر اعرو هت رع قى ءافرظ املا لكن ادام ل هناك هتاد

 دقو ٠ كلذ هل ميسو ممراكسفأب كاكببو مرا وطا ملعتي نآألا هنلط قي و

 للا مجحمال كلذل ةعارزلا قري ام ميمج ىف هنهذ عسا

 أمف دي دج

 يعامجالا مدقتلا ثيح نم مالا ةميلط ىف نالا ةدسحتاا تايالولا
 نامزالتم مدقتلا عاونا نم ناعوت اهو ةيكيناكيملا تاعونصللا ىف مهتقبس 6

 سلوق الاب نيثكر ثأت, لوالاو لوالا ةحبتن ىناثلاف ةداع نمانلا نلظي 5 آل
 نيرمالا نيذه عامجاب قرتلا نم مالا هيلا لصت اهب ربخم نأ دحأ ةردق ىف

 5 ةعدقلا عاتجالا عاضواب كس ملا ٠ نع ملقن نا نذا انيلع بجو

 ىذلا ىضاملا وه كلدف ن امنا دك اهريدب قلاب رلا ثدا 0 َّق د

 بأ هل ديم الو موبلك انع 5



 ةداعسلا ليصحتل تاالاهخلا نمسدأ ماو

 0000 ديدج لاح وحن ًارفظم ريسي ىتاسنالا ماعلا امنه و

 بزح ةسائر ىف عمطل هنوك عم سانلا لك دادع ىف نوكي نا هلي اوجرو

 دبعلا مداقت بهذم ىلا مجرن نأ انيلع ضرمي ةءواسنرفلا دالبلا ىف ىترتلا

 انستاهدشأو سهاذملا ىهوأ وهو ديدج فاشتك ا هنا انالغ لب تح هياع

 فيصل نم ا سل 0 . اداديتساو

 م

 سس مغ
 4 ةداتلا ليصحتل عامتجالا تن الا نكح 2 0 سه

 رشتنا دقو ( ةايملا ةداعس ) هناونع ااتك ( كوبول نوج ) ريسلا فلا

 ل ةيواسن رفلا ةغللا ىلا هتججرتب ىنع ىذلا نا ىتح هرتلكنا ىف اميظع ًاراشنتا

 نمو ةرم نيرشع باتكلا عبط ديعا نأ دعب الا لوالا ءزلا نم غرف
 نسسلاو ةعلاسلا هتعبط تربظ نأ دععل الا ىباثلا ءارملا

 نا 00 و ءانسلا كلما فاما نأ ءارقلا نيسحياالو

 كلذك ر مالا ناك ولذا هءاتك نك اموعفدب تانلش ضع ريظن يف هنامز

 ؟-ح عج نع ةرابع هيئزجي تلاسلا ٠ نعاس ار لكم الا قا انلمل

 اذه نم فاْؤلا ضرغو نيروبشلا نيفلؤلا عيمج تبتك نم راكفا لقتو

 ءايحأ مهنوكل ءادمس مهما سانلل نهربي نأ لقنلا كاذو عملا

 اهدهاش قل ةدافللا تابحوم درسلا لعح 1 هوك لع ةلالدللو

 ربشأ ةءارق نم ةذللاو بجاولا ءادأ دعب حاينرالاك ادحاوف ادحاو ناسنالا



 موو نيينوسكسلازياكن الام دقترس

 داللاو تييبلا ةذلو ةساسلا هلو نسا دبسر 7 0 ىلا

 "الا ىراذاف ماودلا لع لالا ”هؤالع س هنلا * 00 هح قلاش اب ”ىث لكل

 سانلا تعمس دقل » هلوق نمو ٠ 0 كم

 رفانأ ان اتادلاةحر منلا نار م5 نماندلا هده فام وكس 09

 كلذ ©« ىظح نسح نم كلذ لما نسنطملا نراقب ان هدحأو ةرك رعشأ

 عمسل 0 0 |ء امنغأ 0 ف ص 7 0 50

 0 . مهصعلو زاوحتسالاو 2 قى سانلا تابعر ةدس نع

 نأ كيلاغلا نا ريغ ةعساولا ىض ارالا كالا 8 هد أعلدلا نظيو نرسوملا

 النلقانمقترا اذاو « نس » لاق مك ضرالاو ضرالا كلع لجرألا

 عراوشلاف لايمالاو خسارفلا نم ةفلؤملا فولالا انن نا اندجول ركفلاب

 افاولص فالتخا ىلع رحبلا 'ىطاوشو زوسللاو ةيمومعلا ككسلاو تاقرطلاو

 تسيلو انل لع الو ءاينغالا رابك نم نحنف انل كلم اهلك اهرظانم عونتو

 انكلم اع تملا ىلع ةردقلا وه هيلا جاتحن ىذلا لب انصقنت ىتلا ىه ضرالا

 انم سلطت الو المع انفلكت ال اهنا يهو ىرخأ ةءزم اهميتن ىمظع ةدزم كللو

 ةيعيبطلا رظانملا نكلو ماودلا ىلع لاببلا لوغشم كالمالا بحاصف ءانع

 )ع لجنك» ودول 2 ىنعملا داو : ندع نانع هل نم لكل هكولمم

 ناكللا ضع« فتكس ىلا ةرضللا قاكماتشلا!نمز هاش نال
 ص 0 ع : :
 لجل ىذلا ىنعملاب ارابتعا لب ةقيمح 5 ناك هناالالا هيلكشت ىذلا



 ةداءسلاليصحتل تالاإ ا نسحأ - ؟

 « هنيعل 'ىثلل قالا رشبلا نم فولالا

 هبهذم ىلع فلؤملا ةلدآو ديدشلا لمالا اده .وشح هلك هاكللاو

 لثع نوعني ال نيينوسكسلا زيلكت الا نا مولعملا نمو ليبقلا اذه نم اهلك

 باتكلاراثتنا يف سلا ىه تسيل ةلدالا كلن نا اك ةفيعضلا ةلدالا كلن

 ظ راشتنالا كلذ مبني
 باتكلا اذهرشتن ل هلاجالىذلا م بسلا ةفرعم هنع ثحبلا سجن اممو

 نومستو هءءارق ب فتوواسنرفلا كحضي هلجالو اليلق الا اددسنع

 : هتلدأ د ع

 (ةلو وو مرتك ١ لمأتلا ليطن ورظنلا ندع نأ كلذ ىف انمزليو
 نامزلا لوط ناسنالا تلغش ىتلا ةداعسلا كلنا عوضوم ىف

 مل

 ١١ نبذلا كيلوأ سمن موت حاينرا ةلاح « ةداعسلا » ةملكلا هذه ديرت

 . ايقيقح ايلغت ةيدالاو ةيداملا ةايملا بعاتم ىلع لغتلا نم نونكت

 فيرعتلا لواستي نأ ةيدالاو ةءداملاب ىعاتملا فصو نم ضرفلاو
 هدوجوف سفنلا ةحارو مسجلا ة_حار اهو امدلا ىف نيتميظعلا ءرملا تجاح

 امهيلا مجار هلك

 نوريثدكلا بهذ يتلا بابسالا ةقيقح ىلع فق نأ *ىث لك لبق انمزليو
 ندلاو لاملاو ةحصلاو عبطلاك ناسنالا ةداعس ردصم اهدحو ىم انامل

 نسحاب ءايشالا ذأ ىلا هبحاصل ليع ىذلا وبف نسملا عبطلا اماف

 "ىث لكلو . اقلطم ءايشالا يف نسملا ةهج رابتعا ىلع هلمحم ىأ اهمأبج



 امنك نيينوسكسلازياكنالا ما

 ُى 0 ًاديدش ناك 017 دود لايملا نأ ريغ ابضش يرش نسح هةبح ',

 بسجزز 01 يحفل ىمو 0 وروما قنا ع نم نيا وبف لإ

 هيفاننال 8 مدل دوحو 7 9 ناف هم ءلعو 7 دشأ 0 ناك 5 ميلسنلا

 0 0 0 ظ 000 فم 1 "ا ةلوار لع نا

 زوعف باتسالا قم تسلط ةردافلا ست فز هر ا

 كنضلا تالاح دشأ ىف كلذ مم وهو ةحصلا ىبتنم اغلاب ءرلا نوكي نأ

 عى ف ةداعسلا تابحوم نم كلذ أمو جايتحالاو

 ا مقاولاو ةداعسلا ةليسو 1 هنوريتعل نوريثكف لال 0

 سبلو ةيداملاس انما نم نيثكلا زايتجا هل لبو يويلا هشرع عادا

 هنأش نف ةسدالا بعاتلا 'زايتجا ىف اعيش دين ال لانا نكن را

 يأ لمالا ةداعسلا بابسأ مَأ نم و ةدارالا فاعضاو روتفلا ىلا ةمهلب ليما

 نم مظع ءزج عاض توجرام تكلم اذاف,ىوعرما لع ل

 لع روك لوطصحلا لبس هنال :الخ' لمالل لمجال لاخاو هيلا يالا د

 ءاينغالا نأ ىف ببسلا وه اذهو راظتنالا ةذإ فعض ىلا ىدؤي كلذو دارملا

 عبشلا وعيرس مهمنال اهوداتعا ىتلا ريغ ىهالمو ةديدج ذالم اعادت نط

 هلمحت ”ىث الو ”ىثن لفحت الف احيحص اقوذ ةايحلا ةداعس قوذ لجرلا دّمف

 وأ رقفلا ىلا رظنلاب هأيا انرابتعا نم»تالاملا ىف اناطخو . مامتهالا لك
 هردق قنح هردمنو وه ثدح نم هيلا 0 1 بحاولاو ةشيعملا ف طسوتلا

 ا ل د



 ةداعسلا ليصحتل تالاحلا نسحأ كنك

 00 3-0010 كلذ الف اذاو |: احبحص ًاردقت عا رس اولا ىف

 نم نايحالا ضعب ىف هتطساو: نكمت, ال هبحاص نأ ىتح 0 تابج
 نم كلذ نا مهضعبل ليخ ناو هل ضرعن ىتلا ةيداملا تابوعصلا لع لاقت

 نفر ١ 1 :كتادللا ىلا مهتشدعم ىف ل وليع نيذلا نأ 1 الأ . تارا

 دوعن ىلا مالا مهب ىبتنيو نوبسكي ام ريكا لاوح الا للاغ ىف نوفؤرصي

 مدنع لداعتلا لتخيف لمعلا ىلع دوعتلا نادّتف ىلاو باسح ريغ نم فرصلا

 نم مك ٠ نامز لك ىف ءاينغالا رابك ةورث تلامنا قيمسلا بلا كلذ فو

 ماد ناف ٠ نيسنأب اهؤاننأ حبصأف راسبلا نم ةريبك ةطسب تاذ تناك ةلئاع

 حالبصا ىلع نيرداق ريغ نوسعيو ثااثلا وأ ىناثلا رودلا رّمتفا د لالا

 ضر ةكلاو لدعلا ةداع دتف نم نال ىبدالا نعا الضف ىداملا محلا

 ا ا ا اج اذكو انماءافربشلا لاح ادك : ابعاجرتسا هيلع

 00000007 لا ىدادبلا غارف نا ةصالخلاو :١ ةيدنأ ةنش هو

 ل0 الاوا رسسلا ىلا ىدأ هبال ةورثلا نم [نذأو ايدام

 ةمش الو ةداعسلا 0 ىف ايفاك مهضعل ه ربتعا دقو نمدلا انيلع تب

 مال ا لالا عاتم زايتجا' ىلع اريك د عاسي نءدلا نأ ىف

 كا 0001 ا ةادساو لمعلا لع ةردقا هيحاص سمت ىف كفداصن

 ناعذا رمال مالستسالاو ءاضَقلا 0 ىلا مالستسالاو لكوتلا ىلع ارم

 نم
 نط 1 ايخام 77 ؛لارحالا كلت نغم ىف ةايلللا ةلح نم ىرغلا

 عقاولاو .ايندلا ةايحلا هذه نم تسيل ةداعسلا نب داعتعالاب ىلا لغو ءاكو

 ىف ندلا هيدحل يذلا داقتعالا وه 9 هو ٠ 00 تعمم هلآ 0



 مذو نيينوسكسلازياكن الا مدقتر س

 ةداعسلا لب ايندلا ىف مالا ةداعس تاذلابو الوأ هن دصقتال نيدلا نا

 لضفأ وهو دواملا ىلا: نكلو ةلئازارومالا ىلإ تلال هلال 1

 اني لصح مف انمالك اعاو اذه ىف كحك نك قيمحتلا 2 أم

 ىعارتجالا ملا ىف ملكت لبديحوتلا ىفملكتنال انال ةينافلا رادلا هذه ةداعس

 ( هلا الم نوئطخي ىوقتلاب نيفصتملا ضعن نا ءارقلا نع نييغي الو

 نولوشيو ل وخلا ركل لا أهم ل نوعردتبف ماسلا ةدعاق ىضتمع لمعلا ىف

 هلك ممالكت نومري مث اهلك ب عاتملا كلت ىواسنال ةايحلا نأ مبسفنا ىف

 نعا» قامت هلوق نوسفتو ,ههبلا انو هنا نما نما ىشال ىدلا» د

 ..هيلعانبلك محلاجأ اومو نا مدنع ةحارال ىسدالاو ف2
 هيلعو ٠ ايدأو (يدام ةايملا باعتا ءاَل اًميعْض حبصأ هركف اذه ناك نمو
 ةايملا ماوق هنا عم طاطحلاو فعض ةلا ريصي هب لمعلا دسف اذا نيدلاف

 0 مهسقأ نوز نمي نئانلا كلو ةداعسلا نيستا ظ ل00

 ربك ١ ميحملا ءانب ) مهلوَتب وأ ( نيصلخلا كالا للا نا) ) ملوق اودسف

 0 ىف ةقيرط ابلبسا امو ( ميعنلا ءانبأ ءانأ نمانالا]قاظخل رووا

 هدح و هللا ىلا هلماثأأو كانا نا

 نيكسال اهزكذ فلاسلا تانسالا ناب لوم نإ فا
 اهريثأت نا مقاولاو اهليصحم ىلع تادعاسملا نم ىه امناو ةداعسلا ليصحتا
 بجو انه ا اهوا ةففر هش دجو ىذلا طسولا عب

 ىاأ. ةدامسلا ليطختل ادفانم وأ اتالم طيبولا نوكي فنا سن

 بع اتم لع ةظيلعللا 0 نكم و كير رعشل ىدلا حاببرالا كلد داجال



 ةداعسلا ليصحتل تالاحلا نسحأ م

 ايقيقح ايلغت ةمدالاو ةنداملا ةايحلا

 ةداعسلا وحن دحاو قيرط ىف ريسنال اهادجو مثالا ىلا ابرظن اذاو

 ثالث ىلا قرتمل لك

 ةشيعملا لئاسو ةلوهسل «داعببلا ليصحم اهيف لبس يتلا يه ىلوالا

 لئاسولاك ل: ةءوعصل ةداعسلا ىلع لوصحلا امف سعصن ىتلا ىه ةيناشلا

 ب وعصلا كلل نع أغ 6 ةذاكسلا اهف لصحتلا ينلا يغش هنلاقلا

 |ممدارملا كرددال ةضماغ اما لاخي يتلا ةثالثلا لاوحالا كلن" حرشنلو

 لثماو - فورعم خضرا ةديعسلا ةمالل سيل -روبشملا لثلا فرعي انلك

 املع 00

 رئاشعلاك يعيبطلا قزرلا نم شبعت يتلا ىهف امل نصراناال يتلا مالا أمأ

 ل كلانه ٠ جورماو عئارلا لد 00 ىلا ناك نم لمت يتلا ةلاحرلا

 راق كانألا كانلوأ غو : ايعاذ لمعلل مهتم لجرلا دجي الف باشعإلا

 لالا 0 0 11 ىراحملا نئابق نك ذأ اليفاو:( نيللاوغنملا ) واتتلا

 0 ماعا اولصحيل لمعلا نم 2س لا لورطضم مهمال ان

 م ا اة كالا ةايحلا ةيوعص دج ةقيتحلا ةلاخرلا رئاشعلا دنمف

 ظ نانا ل
 ةمودعم ىهف نكسملاو سبلملاو لك ألا ىلا مجرت يتلا ةيداملا بماتملا امأ

 كتايعالا نم لمار هتدن ع ئىدعت يهو تاجاحلا كلتل ةلفاك ةيشاملا ذا

 كلل نم صلخ لحجر ةنوكسلا هجو ىلع سبلو . ناسنالل لمع نود

 ليصحتب موب لك نومتبي الف موقلا كنلوأ لثم اعوج توملا نمأو لاقثالا



 000 ١ يرش
 تبني بشعلاو مامتهالا كاذ ةنؤم هاف كدق بشعلا نال انلاح وه امك مبنوق

 ان كلذدبو ٠ هراخدا 1 ع وا ع ىلا هف لزانلا جاتح الزاد

 ةلعفلا ةلئسم هيمسن ام نوفرعي الو ةقافلاو رّمفلا للاخ نم موقلا كثاوأ

 ريجأ لجر مهبف سيل مهنال
 -. ةارمأ ةيداملا هتاجاسل ةهح نم الا | .ةعيرطل لما عدلا ريل

 تاجا, انلا نافانب هسيقن انا اني الو" ةينطاإلا هايل كل را

 ةلائال اانتشعم ةلاح اهندك 1و اغامتسا فو طال دس ا

 انيف اهدلو ىتلا وأ اهانثدحتسا ىتلا تاجاملا كلتو ٠ هيف وهام نيبو هني
 دك ادافع مايّقلا نع انزع ام ءاسعتلا نم انلنم ضايصالا [

 1 1 ذشأ ىلوالا ريغ ىئاغرو .ةديدج :تاجاح انيف تاللوأ ةجاح هنو

 اول اق.( تابغرلا نم لالقالا ىف ةداعسلا ) اولاق كلذل ٠ ءاضر ادا و

 نا ريغ نسح لوق وهو ( ىنملا طسولا شيعلاب ينتكي نا ءرمال ينبني. )
 ىلا ارودشرب مل مهما لع . نوحصن, هبام دض ىلا انمفدت .ةاعاسج الا انتاخ

 كلذ نا ىلع ليلد مطقأو ٠ دوجولا ىف ردان اه.لمعلا نال الا ةمكسلا كلن
 هذه ىف: ةداننلا نما ىطقأ وه ءاضرلا اذهو هّنلاج نع شار هاج ل
 سانلا دسشأ نا ررتلا نم ذا املا دبتسا ىلع هل ىف حلفت نإ كنا رادلا

 فقرا ريال ىذلا ىنودبلا وه هريغ ىلا لاح نم لاقتنالا ىلع ءاصعتسا

 امع لختب نادل د ناكم ىف رارقتسالاب هحاورو هودغ ىف نضل

 ليصحتل امؤ دهاجب يتلا لامعالا نم هيف نام قيتسل ةوانبلا 2 لأ

 ىلا للطن / أاماف لوقت ام 0 رئاشعلا كلت همحاتلا ةندمتلا ممالا و ان



 ةداعسلا ل يصحتل تالاكلا نسحا مو

 تانعالا قرط لامعتساو سفقتالا قشدالا مهلا وحأ ىف ليدعتلا ضعب لاخدا
 م ليشلا 35 8 ةرصايقلا 00 و ٠ ءافخالاو رمملا 5-53 1 داك مم

 / ةرصايقلا لد نا مولعمو لورملاو لاحالا رص دعل اللا ( نييفالسلا )

 ككاو قاارشنعلا اذ ياك [ةوادللا ءىذاساف شيع ىلو الا هتلاح نم مظع

 0000 0 0 ةثألا ةرثكي ةدامسلا ردي لازن الوب ندقلاو ةراضملا

 ابحلفي ىلا

 (ريموه) ناكفةيودنلا رثاشعلا ف ةداعسلاّك لن ن وف رعي ءامدقلا ناك دقو

 ةلاحرلا ( سوليروك ) لاقو ( سانلا لدعأ) مه ايمسي (روفيا ) هدعل نمو

 نوشيعي مما ) (ن وبارتسا ) لاقو ( لودعلا لضافالا موقلا كئلوأ م )

 اذه ىف حاوسلا ىار اذه لازب الو (لالا عمج مهل مالو فشقت ةشيع

 ماد مارتف ينبني امك ةينيد سوفت مبل نويلوفنلا كئاوأ ) نيلماك نيلوح

 نوشيعي مهف مهنيعأ ىف ريغص رادلا هذه ىفام لكو ةيفابلا ةايملاب نيلفتشم

 ( أبنم اويل مهناك اندلا هذه 8

 شع ى ةداعسلا ىرو هءابغر نم لامي ىذلا لجرأا لاغم ره كلذ

 ىذلا ىداملا طسولا وه ةداعسلا هذه مح صو . هيلع طوبغملاب سيل طسو

 نا مث . ريفوت ىأ شيعلا لئاسو هريفوتو تاجاملاب هتافكل هيف شعب

 تاعم موسم ةلئاعلا غلبت دعف مهعامتجا هرو رضا مدل ةاد ةشعملا ةلوهس

 00002 لرتك لجرلا سلف ٠ ةاروتلا ظابسا هيلع ناك اك لسوفنلا نم



 .ناثدملا ٌقراوط نم مم م قف احبصيف ع نيعتسل مهم دحاولا لب ادا

 3 0 8 و ةيلهالا اودقافو نودعمملاو مهنم ءافعضلا سبلو

 نيندمتملا موقلا نيب اهطخ مئافت ىتلا ةسيمتلا ةلاملا كلتل نيضرعم الو
 ءاذغلا ةرفوب اديعس تاعمتوملا كلن ىف لجرلا ىرت كنأ ةصالملاو

 ةايحلا لئاوغ نم نُمأم يف امه- وبف هيفددلو ىذلا طسولا ةنومسو ىبرللا

 اليدب هتلاح نع ينتي.ال ديعس ءافشلا تابحوم نع ديعل

 ا نوت لل نيم نورخا ماوقأ رئاشعلا كات ناجن دجوو

 نيلوالا نم الك لقأ لاح ىلع نكل ةفئاكتملا مهتيعمجم نينيعتسم باشعالا

 تاتبطماوقالاكئلوأو . ةايملا فو رص نم بررقتلا ىلع نمأم ىف اضيأ مف

 ىلا ةقبطلا كلن نم ىدتن هو ةداعسلا ةحرد ف سم نال 0

 اهماع ملكتنس ىتلا ةيناثلا ممالا ةلاح ىلا لصت ىتح كل اهانفصو

 باشعالا دّمفل ةيداملا ةايللا لئاسو تدّقف ىتلا ىه ةياثلا مالا كلن

 هنلكلو هشيع بعاتم مامأ هسفنب فقاواهف لجرلاف ةلئاعلا قزمتو ةيعيبطلا

 نا لامي دقو ٠ امم برحلا ىف هدبج غرفب هنأ لب اهماحتقا ىلع مده. ال

 وهو ءاّمشلا نع داعتالا بح نم ءرملا هيلع رطفام اذه هيره ىف ببسلا

 لعج ىذلا بيسلا نع ثحبلا انمزلي هنأ الا هوجولا ضعل نم حيحص سبس
 لسكلاو ةلاطبلا ىلا ىعادلا كلذ ناليزت ال ةرورضلا مايقو ةيرتلا

 ربك الا مسقلا نكسن ىتلا مالا هذه نا ىلع انلدب ىعامجالا لملاو

 2 ا أبا ةيلاكتا 0 دق ابوروا برغ نم ةيحانو طيسلا هجو نم

 ءانع ريغن ضرالا تبنت ام اهماذ عاقبلا كلت ىف نوشيمي نومدقالا



 ةداعسلا ليصحتل تالاحلا نسخأ 01

 تربت دلل ١ ضرالا نا أههنس قرع لاو سم4 ءآلا مما ةلالس مويلا م مأف

 ىعم 00 ..م تا

 0 هندانتا 1 هسفنب هنوق يلف تأ ننال ءاحتت ىلا رطّصضاو

 ف اده ريغ ليدس نه اير ل 0 ا 0 اذ نكو

 تاداعلا نم هلع بلس * الغو ةيلصالا هن رطذو ) كل اتسم كقزر 0

 نا .انتجا أهنم 0 ام هع زعلاو دحلاو لمعلا نا) ءانللا اذه ك0

 هيغاص 5 دج 0 رطفلا ثوص وه بااغلاو (نا .؛ اناا ةدأ عدمت أمع كعم ||

 أهعم لاف رتسالا للا 0 ةلوبعم اهم ١ ربا مدت ةفولأملا ةداعلا ىه

 لاطلاق لم نم .ءزملا ًاجلمال هنأ مولعملا نمو

 كلذ ىنعأ ناش ال م ةشدعلاو ريغلا لع دامتءالا نم“ لارا هنارو

 ةلحنلا مم روبنزلا ناش نمانلا نم ةنومملا بلط ىف يكاقلا

 مسجلا ميلس ناكو هرم ن« نرسل 2 ا يذلا ىلا كلذ رومدز 7

 ا شعل الف هتاثاع نم ةلوانح ام لع هدافتعا ُك لعج 8 ” ىوقلا 0-0

 اهمراكم نم

 رظنيال وه مث نيثالثلاوأ نيرشعلاو ةسململا غلب ىتلا ىتفلا كلذ روبنز

 كيسا[ ركل هتيطلل نوكت ىذلا ربما 1 نرسم الا جاوزلا ىلا

 فرشلاىريوةلمتسملا عئانصلاوةرخ قرش هت ىذلا ىت هلا كلذ روم :ر
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 سعف نيينوسكسلازياكن الا مدقترس

 الو ةمه الو ءانع الو كك ةموكملا فئااظو قام رقلا لك

 لاملا تب ىلع الك شيعبف مادقا

 نم اجرف ىرنال ىذلا ريجالا وأ لاملا طسوتم لجرلا كلذ م ,

 ةموكس 1 اوأةيدإبلاك ةئيملا ىلا ءاجنلالا ريغ رضاملا نمزلا يف ةايحلا ىعاصم

 لالا تن ماعا شو 0 باطييل

 هموق ةحادس 0 :تاؤااهرق ةساييلللا ف ثا ىذلا كلذ روداز 7

 نيذلا موقلا كئلوأ ةقفث لع شيعي ىح نوهتشن ام مدعو مهلا ببحتف .

 رامدلاو رّمفلا مب قحابو مبعدخ

 رورظ نرم بجعلا ىندتتا ةجردلا هذه ةما ىف لاحلا غلب اذا

 سانال دعو مهبهذم ىف ذا اماّمبط نيب مراششا ةعرسو اهف نيبك ارتشالا

 طظح ءوسل نكل ٠ ريبانزلا نم اهف لكلا نوكي ةدددج ةيعاّجا ةئيم

 راثكالل ليبس الولحنلا دجو اذا الا ريبانزلل دوجو ال ميعنلا اذهب نيرشبملا

 اهدوجول فسؤي ةرورض هذهو ةماثلا لمت فعوض اذا الا ىلوالا نم

 عيمجا كام نم تيه نأ ناسا لذ عبطلاب الل اهالولو

 ملاو سوفا هل حارب امم ريبانزلا ةلاح نا لجا لودي ضرتعم برو

 هيلعو اديعس ناك كلذ لان نق اروبنز نراسنالا ةروريض ىف مهلا لك

 ليصحت ىلع دعاست ال املاح اذه نوكي ىتلا ةمالا نأ ريغ ٠ ريبانزلا ىحتلف ٠
 لمح لقأب هداعس ناسنالا لصح 0 « نال اريثك ةذاحسلا .

 لجرلاب هيبش اذه بلاطو ٠ نكمم لمع رثك اب الا اهل ءارقالاةما ف و١ ئ

 ماودلا ىلع ءاملا ةم واتم يلا رطضم وبف راج رهم ءارو نم هتجاح بلطي ىذلا ٠
 هن إب
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 هنأش اذه 0 و هدصنقم دص ىرج نان ال نما ةيفابسو 11 لك ف

 هلا ىلخ ةردلد نا ردع

 نيفظوملا فص نم اوراص نيذلا كئلوأ ابعم ميضلا نم 0

 مهبلاغ نال ةايملا ىف ةريثك بعاتم نم كلذب اوصلخ دق مهلا عم مهسفنا

 0 ىلاو مهالئاعو مم ةشيعملا أر , رطضا ريتمتو قيض ف شعل

 ى ءاقش ىلقا رهو ءادوسلا ةوسكلا تح ءاّمشلا وه كلذ ٠ ليلق قزر

 010 00 007 ةلطئاحلا نم هم ءرلا نكمشت ال نسوي كلذ : دوجؤولا

 كلذ ىلع دزو ٠ حابص لك ىف ددحتت حرج وهف هب متل نم صاخن وه الو

 درر اور ع لامالاو هريخ ارعؤم ةدارالا بواسم شيعب هنأ
 ىلا نورطضي نءدلا نيفظوملا ريغل رظنلاب مالا كلت ف دشا لاخلا مث

 ةيرعلاب لبق نم هيلا اوأبم ١ مسهمال نيرداق ريغ هيلع ف مهسشنأب لمعلا

 كلذ قوف مهلو ٠ راسعا ىف موو سي مويف قدم ريغ بسكلاو ميلعتلاو

 ماودلا ىلع مهو اهون دنت عامطاو ةموكحلا فئاظو اهم نورصبب, نيعأ

 نييئاخ محلامأ نم نوعجرب
 ىهو ةيلاكتالا هنأ شذ رلأتم لكلاو ميما ىلع ةقاش ةايلاف ةلجلابو

 لجرلا ىرت كلذل هتلئاع عيمب لام بالا لام نا دحاو لك داقتعا ىف بيسلا

 جاور تقاو لاح ىف هدالوأل اريمناههبو هتايخ ىف هكالما نع درجتي
 هرم عم هدال 31 عين ىفكيام لاملا نم عمجي نأ دلاو لك لع بحوو

 - ىأر املظ ٠ هدحو هيفكب الام ناسنالا لصحم نأ مايالا هذه ىف بعملا

 . الا هنم برحلا ىف ادب مهل اودجب مل رذمتم جاولا اذهم مايقلا نأ انموق



 0 نيينوسكس ازاكن الا ماله رب

 . انلسل' قم راك كم ها 00 ناين لضفت اكسال ءاتالا ل . لالقالا

 دطتقو لامار و: قنص ةشدع .لشنفل ع ذا ةيعل ةايحلا لار 00 عمو

 ةداعسلا' لطعيو ةايلسا فص ردكب امن كلذو نيك الاوفيس

 ظ ةمالا ىف

 ةعلرا ركاذب قتك 1و اف ااغنلا 0 كلت ىف قيضلا اذملو

 ثنبع دقو أف ررظ يتلا ةمالا زاؤدأ. و م رود ىلا ابنم دحاو لك مجرب

 0 دالب ىف اهرابتخاب

 بهذم وهو ةيدنهلا ومالا هن تزاتما يذلا سوفنلا سأب وه لوالاف

 نب هعرسل حورلا اده رشتنا دقو (انافرين ) مساب مدنع فورعملا ءانغلا ٠

 >> كد

 الا ةيعيبطلا ةلاخلا نم ةبمرق لازال مهعارز نا مم ىمنالا قرشلا نكن

 وأ ةاجنلا وه ( انافرين ) ىنعمو اهمذ ةمزاللا تاليهستلا نرم اومرح مهنا

 بهذملا بحاص نيبدنهلا اه. دعو يتلا ةداعسلا ىرخأ ةرابعبو ةمالسلا

 مهموم دعب نوعجربال سانلا نا ىلع ةداعسلا هذه رادمو ٠ روبشلا ىدوبلا

 ةسوسحم الو ةينامسج ريغ ىرخأ ةايحفنولخدب لب اهوقراف يتلاك ةايح ىلا

 راكناو لمعلا رجهو قلطعلا ميلستلاو رمتسملا تابسلا اهلا داس 7 ١

 ىف ةداعسلا راكنا نع ةرابع وهو ٠ دوجوم هنأ ىس ءرأا داكي ىتح هلضف

 هناذايتسا لكس نم مانا هيلع ىلوتسا دق مه لجرلا ىرتف أسدلا ةايحلا

 ىسياال ةنايسالاو شا ا[: كل فل ىف أحلم هل دجب الف ةيويندلا

 هسفن للسي لب هتايحف تابوعصلا نم هل ضرعبام بلاغي الو هقزر ليصحتل

 رارمتسالاو ماودلا ىلع ةحئاج لكل



 ةداعسلا ليصحتل تاللاحلا دبا ا

 مسا ةيلامثلا ةيفالسلا ممالا ىف نيفورعملا نييمدعلا بهذم يناثلاو

 ةلاح نم اوجرخممأثو٠ اك نايل بو رص نم برص وهو ( ثسيلم )

 لهعلاودت أم مم سرغلا | سلا هش 000000 010 والم وا اوازو ةنرثلا انوروأ ةلاخ ىلا ةطيسنلا ةشدعلا
 دلو كلذل :دايسمنلا اودتم و ةديدملا تابجاولا كال نم :برهلا اوداراف

 ظ : ىفغتش أع لمعلا بوجوو دوجولا ىام 1 راكنا ىا مدعلا تهذم مهف

 : برغلا ممأ 1 وا ىذلاسأيلا وهو نييك ارتشالا هذمثااثلاو

 آف را © لاو ؛ اريثك وا اليل ةيلاك نال ةلاخلا ىلع نولازال ىذلا

 .ةصالخو ٠ ممالا ,كلت املع ترطف ىتلا ةيلصالا ةأشنلا هأنيب م حو رلا

 7 لمعلا اياز راكلا هفو هتمأ نم ةداعسلا ئاط لع درف لك لح تغذملا

 دونر الا عد هد ورم ع 3 6 ةآ 0000 3 7 فوقرلا دارأ نمو: مادقالاو ةلملاو داينحالاو

 . ( لكلا ىف ناسنالا قح ) اهناونع ىتلا لمعلا دش ( جرافال ) ويسوم
 - باحصأ اهيف داس ىتلا ممالا ىف ةلعفلا تاقبط ىلع نونملا ىلوتسا دقل ) اهنف

 ةيعائتحالا ةئيح ا كليرعو سانلا لاح سرب نود أده نع أعنو كا

 - ٠ املع شيعلا وفص اردكسف نيلماكن ين رق ذنم ةيناسنالا امهم تديصأ نيذللا
 وهو اهيف لاملا داس ىتلا ممالا راكفأ داسف ىف لاعفلا ببسلا وه لمعلاو

 | التلي لا ازا ةازأ 2 (ناسنآلا بيك رو ناسنالا هيوشت ق١ بسلا
 "| (ة 0 بالا ) ىلدنالا لثا رك ذف لمتلا لع لسكلا ةيلضفا لع 600 3

 اال 1 افاذم للا .لسكلاو .ةلاطبلا نا



 نودي ال هلهأ نا ىلع ةمطاق ةلالد لدن بهذملا كلذ روبظ ناف لك ىلعو ٠

 تملخ مكرادلا ةذده فق مهدأعس

 نيرونتلا تاّقبط ىلع ىلوتسا ىذلا ركفلا وهو ريطتلا سهذم مئارلاو

 ةفسافلا ىلا تستنت ىتلاوأ ةيفسافلا بهاذملا كلت هن ديرأو ةمرثلا ممالا ىف

 ةايملا هذه ىف مرظن اهملع اونبو ةيتلسلاو ةيناملالا ممالا نيب تداس يتلا

 رثاكست ادالب مانكس نيتروك ملا نيتمالا دنع اذه ىف ببسلا نكلو ممريغ

 ةدعاملادب وب اممكلذ وأطيسن ع رز ع رز مهملع لبسي كاشعالا و تانانثلا أمف

 الا نولمعي الو راغلا ىنج نم مهنم ريثكلا ددعلا شيعل دقو اهانركذ 00

 منا كلذ ممالا كات لاثم مظعأ م لبان ةنيدم ىف نوذاحشلاو ٠ اليلق

 م 2 و لي ا ضي الا رشبلا ىئاوج نكس يلا كلا

 اهتشيعم ةلورس ىف يمظعلا

 هَ ابنا ريغ ةيلاعلا ةلاخلا ىف .ةلصيلم ةفاعسلا ةلكسا نا 7 ان ناتو
 ةناداعت ةوغ تحب :نانقنالا انبأ ار دقف اهءارو اهف ىعسل أ محن يتلا ةلاملا

 دجن ةحارلا ةلاح ىف وهو عاطتسا ام ليلقلا الا لغتشيال هنا ىف وأ هتحار يف
 دبأ اهدجن ال ةساثلا ىف وهو ةليئض ةنفع اننا الأ ةدايلا

 نم بري الف صاخلا هلهعو ىتاذلا هدجي اهبلطب ةثلاثلا ةلاخلا ىف هنكل
 اهردشو شا 8 تان انعانلا 3 : قاش قمع عزجب الو بعص

 دقاو مزعل اهات م يجيني 6مم

 ةشف, أ ءانملاو دلل نب ةدايسلا نا سمالا لوأ ىف لاختو
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 ىلع يلا ىف ناسنالا ظحال مل اذا ميحوهو بيصنلا سل وأ مولا 5

 لل 11 نب رك 1| ةحارلا ىلا لايم عبطلاب هنال هب رمشي امو هتاذ الا اذه

 ىلا هوعدب ثعان هل نكي مل ولو ريسملا ىلع لبسلا لضشت هنا ىنعأ بعتلا

 اماعط ضرالا شئاشحن ىنتك او نيدبعتملاو داهزلا ةشيع ىلا ابصل هكرملا

 عبتشا لب نحن هب رمشن امع وأ 'ىراقلا روعش نع ثحبن ال نكسلو
 الا ةبارغ تناك امبمو ىئبش م الع كفيل كدا ولأ ؟ىرفتللو عئاقولا

 دكلا .:رم برملاب ةداعسلا لطي مل ءرملاو المع روسيملا نم هك اردا ناف

 ىلغتلا ىف ةهلمحتي نأ هيلع بجي ىذلا دهملا مظعتسي هنوكل الا بصنلاو

 اذا نم بولطملا لمعلا لبقي ال هنا ناسنالا ةداعو ةنكمملا تاوعصلا ىلع

 نم ديزل ىنأت ال ىذلا لمعلا نا ريم هئادا ىلع ةردقلا مدع هسفن نم 1
 نم ناك اعر لب هريغ نيريثك دنع البس نوكي هدنع هتوعصل ”لعف سانلا

 ءادشالا موقلا كئلوأ نا عبطلاب تبثث اذه تبث اذاو مهلا ةببحا رومالا

 كلتل مهف ريثأت ال هناو اهلا نحت رظنن اك ةايملا ىلا نورظني ال ءايوقالا
 ريغ نيعل اك (اةاا نو 27م ريطلو ىضوذو مدعو ع نم بهاذدملا

 لاماو ءاجر بهذم مهبهذم ناك كلذل لامجو ءاه ىف امل ىلجتتف اننيعأ

 لا نط نحو
 كشي الو ال مأ ندوجوم مولا كئلوأ ناك نا فرعن نأ انيلع ىق

 نهربأ نأ ديرأ ىنكلو نودوجوم مهنا ىف ةتاسلا رطسالا أرق نم دحأ
 ماعلا ىف اهمبأ ةعفر بجوت ام ةيلالتتسالا تايمجلا نا وهو ديدج أ ىلع

 نكمم ظح ىف وأ ليصحت ىلا ناسنالاب ليمت يتلا ىه |ماف اهريغ ىلع اهمدقتو
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 ىرخالا ممالا عم فورظلا ميج ىف تّفتا اذا رادلا هذه ىف ةداعسلا نم

 فك ناسا ميلعت اهم نيكاَقلا ضرغ ةسردم ماظن مدقت اهف تحرش

 تابثلاو ةدارالاو ةعزملا ىبرب اها تلقو هسفنب هشنع ليصح ىلع ردَقب

 ٍِق «وربب» و ( هيزور» ويسوم م ىسو . لمعلا ى فري م ممل ىوقت اهماو

 ةدحتملا تايالولاو زباكت الادالب ىف اهنيع ةرطلا كلن" « ىعامجالا لعلا » لحم

 نأ بج طمس اذا لحإلا ناداقتعا لع تش دمإافلا را
 مو هياوخا كر 3 ةهسردملا ف 1 تلا 8 05 ءاوس هلاك هيمدق لع طمس

 ةحارلا ملا دولا زل اللا قف محا قيلاودكلا كانه نايثلا ةيح رش ند

 مهمل بصن دك ةايملا ىف محازتا تايلكللا كلت نم نوفاخم ال مو لكلا

 نيرداق مهةلعج متر لأ نم الا مف وخ مدع أمو ا نم نوفاخن ال

 ايتيلاغم ىلع
 مظعم نم انتجرخأ دق ةينوسكسلا ةيزياكتالا ةمالا كلن نا مقاولاو

 ىقذوفنلاو ةدايسلا احح اك ذب نرعلا انيلع لح ملف ابان ا ىلا داليلا

 كورولا 0 ىهف اماما ناكم 1 4 اسال دقو مل ام نع

 حصنلا اذه دادرتب انسلو هتافقترا ىف هدل# نأ انيلع بجي ىذلا مخل عد

 ظحالي هنطول بحت لبالا سيل ءايشالا قئاقح ىلع فقو ملامك لمعأ

 طوحالاب ذخايو لبقتسملا

 دعس لجرلا لمحت ةمرتلا كلن نانا قرص نال لا
 هفافختساو هاوس نمع هتءفر داقتعالا نم هسف ىف هدجو امل هريغ نم ريف

 نم واخي ال الشم كيلاو هدوجو لييس يف بعص لك هلاهستساو بعاتلاب
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 : ىف ةدئام لع ىضاملا 1 ا ف عمتجا 0( لاق )» ىنراف ىد 0( ويدس وم 1

 ٌْ 0 ةعركلا تويبلا ىوذ نابشلا نم فيفل « نوظسو.  معاطم دحأ

 اي 7 ةيمسملا تاناارغلاو رك 8 أاوقاذو )»ع دراوراه 0( ةياك نم اثادح

 مها ) ا و لو , هئسأ ناكو ممدحا لاذ قيل فارطا لوذاحت

 عاضأ ول هناو مهسفناب ممل هقثال نيذلا الا ريقف ةدحتملا تايالولا ىف قبب

 نابع ناكو ادحاو اسلف كلع ال حبصأو لاملا نم هوبأ هل ةكرت ام ميج وه

 3 18 ناطلار ةددرج ىف 4بلع ترثع قام ظلام وهو هنأب ىف هنا رغلا

0 2 هشدع لصحم نأ هعسول هنأ هلدلو موك
 ' ظ هسمخ دالبلا كلن نم 

 كلذو اهلك هفيراصم دع كن رف حلا نرشعو ةسمخ كك رالود نك

 . كن رف ل نيس لع هب .احصأ ةهعم نهارتف ل امزلا نم ةدحاو ةنس كعل

 . تامامخلا ىلا ربان 2 نم ناربلا و ىناثلا مويلا ىف هجوتي هنا ىلع اوقفتاو

 ف د 0 0 ءاح اذا و هسنالم 1 نع درحش ةااهو ةيكرتلا

 لاملا ني ركع ان 1 00 10 نأ تاذلابو الوز. هاه دلحو كلذل
 د را 1 ماع رو دجن هيف وه ىذلا ناكللا لاجر ةءذحأ مسمع لم

 ديهز وهو لمعلا اذهل صصخملا تارلالوانش مث . هتايح ىف ةمنصلا كلتريغ

 ريبك :ضرمز وهو امو رشع ةسخ اذكه ثكمو هئاسكو هتوق نيب همسقيف

 ةنيدم دصق مامن نم جرخ أملف ةدحاو ةنس وهو هل دودحلا لحالل ارظن

 ىف دئارملا عيد لعج رفسلا ةرجأ لصحب ىكلو دنهلا ىلا اهنم رفاسيل هردنا

 ١ فرعلا ناك هبال 01335 ةاحإلا هقفا صو ةردنمسلا لعتشلو "نوقجا



 لع ع ةرفسللا 0 6 اجرت هتوصل لصوبو ةسايلتلاو ةياملالاو هنواست رفلا

 ىأ 6 90 لاملا نم ه4ومو هردنل 7 ةنكن صال رخ اوبلا 0

 هيدل لان ىح هردس 9 ف ىطخلا ىق 1 رامتو اكن رف لاوسو نامام

 ىلا هفراصم لع كلذ نم 00 00 ديا رحلا صعب قحتلاو

 لاما نم مج اع اني ًارجتم هعم ذخأ دالبلا كلم ىلا ماق امو ةءدنحلا دالبلا

 هيرط ىف ارئاس نآلا لازب الو حير نمش, ( انوكسلك ) ةنيدم ىف ةعابو
 مدع ىلع فساتم هلا دئارمجلا يف هرشن امو هءاحصال هتاباطخ نم رهظبو

 ا هي دهدل (ئّذلا غلبما ةفعاضم كلذ ' زاتسا ولو نيفعَص لعجلا هلعح

 هت>ايس نم هيدوع'

 هد مرح نيساكي ص الا مدج ف حورلا هذه راشتنا نا 0

 انهارت مهمابش نم نينثا نا ( لارج ىتب ) ةددرج ىف انأرق دّقف ءانملا ديذل

 أمها انهربب ّيح اهسفن ةناغال هن :واسلر هلا دالبلا ازاتجاو هئيعن صالا ىلع

 انا رخا رع سا
 نونكمت,نيذلاك ثا وأ سفن موقت حايترا ةلاح امنا انل وقت ةداعسلا انف ىع

 ا 1 هياعو ايقيَمح ايلغت ةيدالاو ةيداملا ةايحلا ىعاتم ىلع فغتلا نم

 فاخلاالا ذ و يبدلا زاتج 6م بعاتما كالت زاشحا لع ناس ال دانك

 نأ 6 م و هريغ نم رثكا ةداعسلا ل لع تلك سع نم دعاس

 الءأ هيلع اونهارت اع نوزوشأ مهتركذ نيذلا ةئالثلا نابشلا كئاوأ نك ٠

 ةلاخلا كلن وه تافتلالا ىغتق. ىذلا لب رظنلل لحم سيل كلذ نا ىلع

 الو ٠ مهل عاملعل د ىلا ةيناذلا ةمهلا كلتو مهناهذا قامو يتلا ةيركفلا
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 اههركذ ا دمدق نيتللا ناقل ر ظ)١ فل فلا رظن ةأ احلا 8 دورظن. 3 كل

 ىف هتضرتعا اذا باعصلا ماما حالسلا ىقأب اعيف لجرلا ناف ةيلك ةفلا
0 8 

5 1 ١ 

 مازمالاو فعضلا نم هيف وه اع دز وعيت ابيع ىسعو هقن رط ٠ ةهفيقر أما

 نقش عقا ولا ىف وهو هالي يعص لك نم ك أهتم ناب دامتعا هسفن ىف

 مست ةايحال همسبتو هنانئطا ىف بيس اذه هداقتعاو امدق مساع انا ع

 ةللآ ري ام رذق لع ةداعسلا مامز هدب 0 لجر كلذ ٠ حاجنلاب نقوملا

 مالا قدشللا

 دوجو مهل سدلو 1 الا ةمالا كلت قوما ني ايان ىرمأل اذه

 ةيلاكتنالا ممالا كلت نم اوناك ناالا موللا ةينوسكسلا ةيزياكنالا مالا ىف

 2 لا داليلا ىلا 0 / ل ادق هب 0 الا السبا اومارسسا ندا

 0 ع د قو اهغش 0 ةفئاطلا ه 11 طخاللو نييدنلرالا

 امل هللا

 ن.رشعءلل ةممتملا اوغلب اذا نيذلا نابشلا كئلوأ رييانزلا نم سبل ةقيقتح

 مس

 ايا 0 كاش اوجوراو ادنا عتابا . كرم ةدعاشم اوبلطي |

 عئانصلاو ةيراجلا فرحلاب لاغتشالا اهلع اواضفو ركل قي دمانولا

 ةموكحلا نم ةنوعم نيرظتنم ريغ عمم ىلع ماكنا اولمجو ةلقتسلا ةف ولأ

 لك كرت دق نيذلا موقلا ءالؤه ناب دّمتعن نا انيلع بجاولا نمو ٠ ةمالا وأ

 ةبوعص مهفداص اذا نيذلا كئلوأ نم ةداعسلا ىلا برقأ هسفنل مهنم دحاو

 حاج يف رسلا وه روعشلا اذهو ٠ هتوعم نوجر ريغلا وح قانعالا اودم



 ضف نيينوسكسلازاكن : الا مدقترس

 كردبالا منيرلاراثشاالا كلذ هراثساو « كوول نوح 1 ا

 هنارق نم دحاو عانقا ىلا اهن ءاذن ىدؤت ال ةفيم هتلوأ نانا 2 هل

 حار ءرالا كاذب ةعيسشتم ةييففا م6 اذا الا هنفزر + ارم لل أع سراب

 هروصت انع دعبب امم جاه الاو حزفلا رهاظع ةايملا هَل تاحنو نانئمطالاو

 اذه مجرتع ناك زيلكت الا نم موقل ىزيلكتا ههفلا باتك هناف ةلمجابو

 اده حرش دل « لاق ن ثيح ةقيفحلا هدب نا دقو انتغل ىلا باتكلا

 نم هيف عدوأ امب ىزيلكتا وبف ةيلقعلا زيلكت الا تافص لجأ باتكلا

 حيحص طابنتسا وهو(حايترالاوء انضرلا لاكو لاملاب ظأا نسحو راشبتسالا

 فرع نا تدرا اذا ) لوقو ةحهبملا هرتاكت اب هرتلكت ا قلي, فاؤلا نال

 نعش نم انزج شا ايش سال ذا فرنلا نس ك1 0 وف 0 نول

 ظ الق ”ساودد ر 6 وأ مايحلا ر ع

 ابنه لانبال وهو ريصق اندلا ةاملا هذه ىف ءرملا هيضفي ىذلا نمزلا )

 تحبصا دقو ريسبلا الا ءايشالا قئامح نم كرد الو مالآو لوح يس

 (ليحرلا بجوو لجالا ىف ادقفاممف رظنلا نيح ت الو لح ريغب ةايحلا لئاسم

 باطن حبرلا كلتب توصن هبشا نحو اهتهجو تلض حابرب هبشا ةايلا )
 الو تاربعلا لاممماو باحتتالاو رسحتلا سجوام الا قالن الف ةحارلا

 ( اهيف لتتت ابرحو ادد فصاوع الا قالن

 ةايملا تنك وا 6-0 اذاو) لسا تلو عانس 5

 ا ىلع املطو رثعأ و امهمناث لع كفن ملف يعمل نبده ن . انثح 00 1
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 3 : ْ ىأ مدعلا ةمرأ ف ةنارغ الؤ ةدشلاو مالي.الا نم اولاقام ردق 05 ةمافكالا

 مهنادجو هليبس ىف سانلا عاضأ د ىايلالا يدق م نوكي زادك -الا ءاضنلا
 0017 |! 137 قررطتلا هدم دوحول نام انلق 5 اذه ىو ( نورعشبامو

 وه 6م حلا 05 برت و لمعلا 3و مى د مالا ىف ا نكلفلاو

 ُ راما و لايق 00 ةفساف َّق دوحوم

 ظ كل نابنال د ا ا ناب لوقلا ىف انعم قفا كلذك

 5 4 ىف لاق ميجحلا ىوقا هلوق دنأ و باعصلا ىشخ الو لمعلا به 7 الو

 دعا ال عبطلا ' ىنا) هتجرتام ( لمعلاو ةحارلا ) هاونع ىذلا رشاعلا لصفلا

 بكرت نم ردصن اهنظاال ةلج هذهو ( ةايحلا بعاتم نيب لمعلا ا

 بععاتملا كال ةمدقم ىف لمعلا دعي ناك كلش ريغ نم هبال ةيلاكبا م 8 عن

 ا 0000 ا قالا لئملا ابن ىتتسسي هناف ( كروول نوج) ريسلا ام
 نأ قار لآ ىناتخا قو هدنيع بط لمعأ كلذ تال ميطلاب لوقي

 2 ميقا ىتاف ةءارغ الو . مهفص نم 1-5 ىلا لع ديشا ىلا 3 هوقفاو

 هركف ىف كووول نوج ريسلا يقرت مث . ىوق ىلع اهميقا اك ىسفن ىلع ىوعدلا

 نع هيف ءرملا دعا 2 ةداعسلا علانم نم عبنم قش ناو لمشلا نا لاف

 نان الا القد رش رع نامزلا نا فيك لعب اناكف طارفالاو طيرفتلا ىدح

  ىرسو ملا بهذي لاختشالا مث ىلاسكسلا ىلع لقثت تاقوالا نأو لغتشملا

 و ليختلا ف هلتف اتفو هنامز نم لغعتشملا دجنالو ةيمون | ةشيعملا نازح أ

 موقانن ال ةيمان 0 ةءالرمو انحي اما زيلكن الا رش 3 نا ا عمل

 ( لمعلا ىو لعشلا ب



 ضقت نيينوسكسلا زيلكن الاءدقت رس

 ىف شرادللا ةذئاسأ دهتجاو لمعلا اندنع قالخالا ءالع حدم دقو

 هرابتعاب هتبح لمثو هن ىصونو هحدع | انكلو لافطالا تولغ ف هتك سرا

 لمحو اهكمل خوضرلا بجوف اهنم رفمال ةرورض هناكو تابجاولا دحأ

 امها مف كالذ ريغ مالكلا ة ةغيصف مدنع امأ هتضتقا أع مايعلا ل را

 لمعلا ودعي الو لاملا ةعيبطن ملاعلا ف كلذك ىرجن مالا نا ىلا نوريشي

 محلوق فلاخم دحأ نم امو ( ةداعسلا ملانم نم عبنم ) هلا نولوقت لب ابعتم
 كوول نوج ريسلا ىلا لع ادعو زيلكن الا نم ةاتف تلأس لآ

 يف سانلا لك نا لوفتو ةبوءصلا ىلع ىاغتلاو دكلاو لمعلا ىف ةحارلا ىرت

 ىزالكن اللدبالو تلاّتف راكنتسالا رهظأ اهمالك ءانثا تنكو اهأر لع اهدلب ٠
 ىلا دع هيف ليسام ةيداتعألا لانجالا ب هللا ناس

 لبج َهَق دلمت وأ ةيمسللا ةطانرلاو ةركلا| تيل لل[ اوأ نا ىف 1

 . باعصلا نمسعص زايتجاب ذذلنأ رطخ ىمالا ىف ناك ولو اهلا لصي قهاش

 مهنالالا ةينضارلا نيملا هذه لهشلا ىلا نورطسالل لكبلالا نأ كانا 1

 كوول نوج ويسوم لاق ايضْمم !سعا مهلبج ىف راض ىح هيلع نودرك

 ىأرو ةقاش ةبعل نوبعلي ابوروأ ىف ةعاج نييقرشلا حاوسلا دحأ دهاش دقو )

 قش اهف مريم نولمعتيال مهلا ل لأسو بجمف ءاينغالا نم اريثك مهني ٠

 بسح ىلع ةلاؤس ىف ىرج امنا لئاسلاو ( امنوعفدد ةرجاب ةبعللا هذه نم

 الطأ هوك كيب نم كال ل ل ممالا نال هتيرت

 نركب نانماسلاخ نك ناجم ىلوا) 55 2

 ( امان نوكي نا نم تو ناو اسلاج نوك نا نم امان نوكي ناو اما
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 سل اهدو يتلا 373 تناك كلذل لاتلا ةدنل ىبامآلا كلن نا 5

 . دقتمل ىلا مالا امأ . اردكو انزح اهدشأ كلذل يهو ايندلا ةايملا ىف ممآلا

 ا عبطلاب ىهف اسلاج 0 لآ نع اعأق نوكي لإ ناننزال لوألا نا

 ىلا عاطتسا ام ءرملا ساجمال نا ايندلا يف زوفلل مزلي ذا ةداعس ىفوأو اظح

 اليهس فوقولا

 كلذا 0 الف ناهذالا ىف حورلا هذه لاخدا لبسلا نم سيل نكس
 هذه نال لمعلا ىف ةداعسلا نأب سرادملا ىف وأ ةلاطملا رئاتم ىلع ىداتن نا

 نيذلا دنع ىتح ةحيحص ريغ ( لمعلا ىف ةداعسلا ) ككرتلا ادهم ةنصلا

 ْن مااا ةحيحص تناكو لو اليلق الاهم نولمعي الو اهم نوقطنن

 ابحأ ةداعسلا ب 2 وهوالا ذخأ نمام ذأ ادمأ نا ء ةعزع م م

 لمعلا يف ةداعسلا دجال رششبلا مظعم نا ةقيقحلاو اريثك

 1 قرف و هيلع ةردّقلا ىف ىه لب لمعلا ف تسيل ةدامسلا نا مقاولاو

 نلو هنوبحتال مهلكلو لمعلا بح انتيل نولوت نم سانلا نف نيتلاملا

 عمو هب حصنلاو هيلع ضحلا نم قالخالا بتك ىف نوأر قت ام عم هوبح
 ناو ٠ هيلا حاجنلا دانسأو هوجو نم نيدلا هب رمأو ةفسافلا هن تءاجام

 بح دوعت طسو نم نوكي نا دعب :الا ةبقعلا هذه زايتجأ ىلا ءرملا لص

 رظنلاب اممجاو نم ناررءال نوالا نأ ىفتمت كلذو اليوط اءامز لمعلا

 ىف مول أجلمال نا نورب ءانبالا ناو ٠ ةحيحص ةيبرت مهنيرت الا امهئانأ ىلا
 آو تكلا لال ال قيفرا اهم دِصَس امنا ةجوزلا ناو . رس املا

 فئاظولا يف مسوتن الو . هيلا تجاتحا ام الا ةطلسلا نم دخان ال ةموكللا



 كس لسا ل ل ا
 مئانصلاب لاغتشالا وفرملا قانتعاىلع كلذ سانلا عمجشنتل ةرورضلا ةردقب ال

 ةماذلا مهلا باطل و دهملا م زاتسنو لمعلا ىضتقت ا

 ىذلا لاطبلاو ىمايسلاو فظوملا رابتعا لقي نأ ىنبني راصتخالابو
 سل هلك كلذ نامهاظو رحاتلاو ةعانصلاىوذو عارزلا لامدعا نع هل لمعإل

 ىف مزال هلكو سانال ةداعسلا ليصحم ىف مزال هلك هنا ريغ طيسبلا سمالاب

 اناث هيلقا وف هني نيارعو الو لمسلا ك) را

 |دوه ايلا دال ةيعامجحالا ةلكدملا حييحص لح نع رم اهمو

 ا

 تار
 5 ىدالا و فعص 8 ِظ

 #« ةيعامجالا ةكيملا ضوه. تاراما ىفو

 قالخالا لع نم باطي سانلا نرم قيرف تاقوالا هذه ىف رهظ

 ىبسفو طاطخالا نم هيلاء اولا امم نص ورزلل نارا ا ا ا

 ظفالاوه اك « ىضرأو نسحأ ةشيعع رئامغلا ةثدبنو رئارسلا نيمطت » ءارو

 ناسنالا ةييربوه اذه مهضرغ ىلا قيرطلا نا نولوقيو هيلعاوحاطصا ىذلا

 تسيل مويلا اهف مث يتلا سانلا ةلاح تاوريغلا ةبحمو .نامرألا لمح ىلع

 قالخالا ىلا اهعج م » لب « ةيسايسلا وأ ةيعامجالا مهلاوحأ نع ةببسم »

 لك أدب, نأ وه ةلاللا كلترييغت ىف لئاسولا حجنأ ناك انه نمو ٠ «نيدلاو



 ةيعاتجالا ةئيهلا ضوه زال

 ةح 200 لع مزععلا وه حالصألا ا باب ءرا هن لخدب لمم لو 2 لاو

 حالصال موقلا كنئاوأ ديرب ةلمجابو «ةر ءاللا ميلاعتلايلا عوضملاو تاذلا
 000 000 ا لاو ىقرحتلا لهأ «رايخالا نامز » اوديعي نأ رشنلا لاح
 بهذ: ةيفاصلانويملاو ةقئارلا مي انيلا :كلو» انني ن”الاوهنم همنا

 اا الآو ةيرالا لابرلاو ةدحلا ىضارإلا ىفادنج اوف ادحاو ىدش

 نوريشي مث « رهاظ ريغ لياثف قئتس 0 نرسل الو ميعن اهوا

 اهماراتل لاو عيبانيلا كلن ىلع ةظفاحلاب

 علط ة ةلاحا وأ ديدج نيد داجما ىلا ليملا نم لا عم مثو

 ديدج ىسسرص ءاش ضرغلا نم سيل » هنا نوداننو لبق نم تدجو ىتا

 اهالمأ ةدوجوملا ىسارملا يف عوبايلا قالطا دارملا اماو حاورالا هيلا وسرت

 « اهضعس لصتتق ءاملا

 صوصخم بهذه نولوي ال منال ديدج نيدب نونأبال مهنا عقاولاو

 كذا 0 ه0 لطرنلا صوضبع ىد ليم ىأ ةيندة ركف كلن ل

 ١ لحنلاو فئاوطلا عد م ىلا يدنا أودَق كلدل نما ال لهأو ني

 تاوبشلا هن رام يف 011 دعا للا مج اب نورعشب نم اهريغو ةيحيسملا

 عب اءريتعا ناو انا » « انلقع » ىسملا ,ماتكا ف ءاج ءاوهالا ىلع باغتلاو

 ىف اضيأ ىرت انبدل نيبوبحللا ندعاسملا نم اهفالتخا لع سئانكسلل نيمداتلا

 لوعدب مهما ىنعأ « ةدددش ةلزع ىف مال ان ءانا نق رفثما وأ نسشنملا

 ظ اهلا ةدددج ةئيها ول ايدامو كرك ةابحلا هتللا نم 0 مهلا

 - لايمالا لافغأو تاوبشلا ةثاماو تاذلا ةبحم كرتو ةيتاذلا ةعفنملا ةيحضن



 ١ 00 3 نيينوسكسلازيلكت الا مدقت 0

 ا سوم 6 هيدا را قا الا نأ 0 نولوشو ريغلا هدو ةصخشلا

 « ةساحورلا ةشيعلا ىلع هتعاجحشد همادقا درحع

 اميجب ىلاهو ريغلا لح ونيشنلا نيلذيو تايناذلا ةلس له

 يناسن الامل اعلا ن اش مفرولا اموزا نود 2 م ىدؤت « ىندالار ولا / موق

 بولطملا ىعامجالا ماظنلا داجماو

 ل كر مهفلاخع 0 0 رظنلا مضومو ثحبلا ل< وه اذه

 ىلإبأ الو ةيعامجالا ةئيحلا ةجاحم مايقلل ىنتكب ال هلمف ظع اغم ىندالا رثؤلا

 تسل ىتا ىلع . نيرخآ اموق مهعم تلجخأو مهنع ىذوذشت مهتلجخأ اذا

 نيعداتلا نينمؤملا نم يكل و نابدالا ميج نع اوجحرخ نذلا نيسئايلا نم

 نع انشان لل اذه ىكوتفاجلا نكرأ ةسينق لونا ندا
 اوثحاف ءارقلا 9 مد رآ ادا لك هانا ىذا رد ردا لب ةافاح وأ ضغل

 هك ل

 لبقتسلا ىف- قدا رح سبه نا وهو ينفع لس يرط دل

 ءايلوالا ن ملاحور ةضانلا 0 0-0 ئصاملاق ناكل

 بيدهمو تافصلا لاك نم اوثلب مهنا مهف قحب سانلا دقتعا رامخالا ةررلا

 تاوبشلا حاج درو تايتاذلا ةيحضن ىلع اونهربو زاحعالا دح قالخالا

 ضرلا ني نوضر بتاضأ نا ىف كلف ل ناهرب ىأ ريغلا حو

 كلل“ لام ىلا ةوضلا ا عونلا حالص لع نوح

 هنراجم ىلا عوبتيلا كلذ عوجرو باطقالا كئاوأ لثم روبرظو تاقوالا

 ىحيسلا نيدلا رومظا ىلوالا مايالا ىف كلذ نع جنن اذ ام رظننلو



 7 هبئاجم ناكو هيبناج ىلع ىؤتساو ءاملا راف ىتح ضافو عوبنيلا كلذ ىرج

 ا ا ع ل ل
 كا

 يف ابح نيلتقتسملا فولأ ءامد نم ناوكت هؤام هدعاسي رخآ عوبش اضيأ

 ظ نام الا كل مرتك ١ نمزف ءاماوالا هدرا 02 يدل كلذ

 ممو ٠ ابيف اهغلب ىتلا نم ىلعأ ةجرد لامكسلاو بدالا ىف ناسنالا غلب امو

 كات ىف هيلا اوطبه امم لفسأ كرد ىلا اوطحن. مل سانلا نا ىل لاخت اذه
 تناك هتموكح نا ىعأ ةرصايقلا 8 هيف كلا ناكنامز ٠ امناذب مايالا

 ىتلا ىهو اهمظفأو نامزالا عيج ىف سمانا مام ز تاوت يتلا تاموكحلا أدرأ

 ناسا ل لوطا 4 نيبو مزال نينافأو ملاظملا بيلاسأ ىف اهريغتقبس

 ةيرتلا ع وسو ةفاعلا هيب رتلا داسفو د ند ناوملاو لذلا نم

 ل0000 اقاس» سلا لاق . ادوذش الا ريظن كاذ ذا ةصاخلا

 ةرقلا نم كن رفلا 11 اة نيمامورلا 500017 الا م ال 6 ف 1 ظأأ كامل

 كيناه لثم « طوملا جو « لادنقلا» مماو «سنوهلا» فىعامو ليلا | اده

 نيريربدتملا نيب نوشيعي نيذلا مهسفنا نيينامورلا نا لب مان الاو مئاظفلا

 ةرم نامورلا ؟ح ىلا نودوعب ال مبا الا نونمش الو لاعفلا كلت نوقيطي ال

 نيبةماقالا اولضفو ناطوالا اورجهاتناوخا نا ف بيسلا وه اذهو ىرخأ

 قى أدب 1 1 هذ لف 3 ةتاناع 1 نر لع ردي م نمو نرريربتلا

 ا 0 كلذ عمو مسييلا مهسغأ اولا ءاينغالا لا ءاحتلالا نسما

 2 « ءامشو عال موداز 2 نمل اظلا 0 نم لو رووا

 ناطالا؛ تثحعسم » 0 مو )») 2 انك ال ( 00 اكن مدق 3 اولا ادهو

 لوصأو موركسلا تاب كم ماو دادي ىر>-و 2 تارذلا تسلق ىح



 ١ 14 16 نيينوسكسلاز داكن الا ماد

 و قاروالاو رئاذدلا ىف افالتخا ىلع تاناورملا عاونأ تاجسو راحشالا

 عيمجج نم ندملا يف قئالخلا تدشح دقو نييساملا نع ةدحاو سف بغل

 تاوصا تممسو ءالملاا ىف ودغتو حور قيقرلا لفاوق تراسو تاهلا

 مفدد لجرلا ناكو ناكمو ةهج لك نم ةدعاص بيذعتلا تاب رضو طايسلا

 ٍقح ىضرملا ىتحةزحعلا ّيح هدبإ ىف ىه الو ابكلعال را :ء فارضلا

 ها ل اع ىأ ةنزرملا مهيلع تبرضو فرايصلا رئاذد ىف اولحس تا 1

 ( ميلجأ ن
 سلا ا 0 ديدنت الو نءط ريغل اظملا كت كرت 1و و

 نيتكفملا لك ديد اان مم ا اوءذرو ميل ةرصنل ءانوالاو نامهرلاو

 هن دج هود دق فلا اوءاكو كللاسلا 0 ننانلا نوط وا

 لل كا وتل دجبإوا ”اثح 1 راسو هطوبه ىف رمتسا طا اطمالا نكلو

 2 مدقتب لظ لب ناموا نم ةدحاوة ةهرب رامدلا فش و ميلاعتلا تي

 ْ ةا 7 و لثشملا محتسا

 كقلوأ ابنع زسع ىلا تازجسملا كلش اوباو نورس 0 2

 نوء:صيام ىلا اوتفتلب نا نود نمو اهيلع ديزءال ةلوبس ءايلوالاو لضافالا

 ى

 نم تزربف مان .الاو ما رجا قف اوبكتترا امو مسي 'اعمو مهشح و: نع اغرو

 ثدءح نم أاقوفتو ةفلأ ازملا 1 ةرااغل مالا كلا ل يلا ةرضاخلا مالا مهني

 ةيعامجالا لاوخالاو قكحالا

 ةيعامجالا لاوحالا رييغت ىف اوحجب اما نيريربتملا نأ ضرتمي امر

 اداسف لقأ اوناك مهنالو ةشيعملا ف مهتطاسب ةينامورلا ةمالا فاورشن مال



 "00055592 + ديب“

 ةيعاتجالا ةئيطا ضوه 8

 0 نا ظحول اذا طمس ضارتعالا اذه نا الا مدنع لاملا ةلَدل قالخالا يف

 اهملا أهم اوءاح نيذلا ناو ديالا 0 فق ا 1 ل 3 ريتملا ا مالا

 . ليلذلا 00 حرش ىف محا رد 000 م ها
 - اودع تحن ىعامجالا ىلعلا ةلحم ىف « ليفرون ا 0

 ) هبل ةعلا ًاعنلا

 مهارجو مهلك :اذرو مهشحو ” ىلا نيربرعتلا حاج م ١: ىلع

 زجعام اوماق مهنا ناب ن الا ىنتك أو لوحتلا اذهب بس دعن اهف نياسو

 ربك و 3 يش احور مهعمزولمحن اوناك مها لعلدب كلذ ناو ريغ هنع

 ىندالا رب وا لمف نم ةوق

 اا للا رولا كلذ فعبض لع رخا لاثم هدنلرأ ىفانلو

 ةيوحشمتناكو نيسسدقلاو ءايلوالا ةرزجم سداسلا نرقلا ىف ةريزملا كلت

 مالا ىف ىتسلا نيدلا هلل كولطمرلا_ تهذ ايمو ذة ردالا و دياعملاب

 نارا اك م !راصلا يف دج نا 00 هي نكمل ىف نكو ةيامركلا

 « ةيقيفحلا ةايحلا » كالت نيلغتشم لاك راطعالا عج ىف سانلا ل نال

 قالخالا نم هيلا ىسن اع اومصنا نيذلا لاجرلاب ةصاف دالبلا كلن" تناكو

 ىتح دقو داكنال شقلا رانك مداّقتعا ناك امو قتلاو لّدمااو يملا بك
  ةنيملعا دهم مويلا ىلا لازت ال هدنلزا نال نيتم داّتعا وه لب ًادامر ريصت
 ةلاح ةمالا كلت ىف دحو ةيدالا ةايخلا هذه نا مزاللا نم ناكو ةيفدلا

 لمللا ءوسأ الو اهاضراو وداخل 7 تاالاملا 0 نم عامجا

 ) 6 اع الاح دشأ 8 ىو هرورظ 0 ناكو رهرمتلا ماود الا ا



 نالا ىح ةواه لاز الو قالاجلالا كلب
 مقأ ىتنال :ال اهف ندلاو قالخالا وع ىلا اهرخ 5 و اضنأ انهو

 ممالا كرو قالخالا هل را نيب نا اولق ذاناطاما 0 ف1 امف كلذ

 00 6 ريدحتااو هيفن ىف ديتجا انا طخ وهو لولعلاو ةلعلا نيب 2 '

 هبف ثحنأ ىذلا عوض وللا حاتم هنال هقح مامملا اده

 نرّلاو رشع ثلاثلا نرقلا ىفايلاتيا ىف ندلاو قالخالا هكرح تغلب

 لهأ نم رابك هكر ملا كلتب نيالا نم اهنف روظو اهظع اًابم رشثع منارلا

 ديعسأاو (ودابيدناوطلا» و «ريلك» و « زيساداوسأ رف» نيب دقلاكنيدلا

 «ىدو.ىدنييوقعي» و «وبمال اسارف» و «مرابىدانح» و «رولف ىد بقاوي»
 ناكسوتسل رفلا فاوطت وًظ و م ريغو («نيتس ىدن 1 «ناتسيلس»و

 ناتللا ناتليضفلا اهو ابعوضخو اهردفب اسدلا تشهدا ىتا «سيرالك»و .

 اذا الا » سانال حالص ال هنا مودل مام ىلعأ ىندالا روما باحصأ امباح

 نونأي مودل ابعد مهلوقلو « ايرورض نوكيا ىمأ لكب قاعتلا نع اودرحن

 كالت مهئانتقا نم ال ةدتاف لاما عم نويت 1 تايرعلا لف منو ةمالا اوحصنيل

 قئاتلا نم نورمظي اع بواقلا ىف دسحلا نوعرز امنا كلذب مو تايرعلا

 ا م مم ضعن قوف اهضعبتابط دوجو اذهب ن ودك ربو هفرتلاو

 نهرا ىداتو 0 ىلع ةقيفح قفشن نأ اندر اذافهيلعو لابخو مو كلذ

 ءاكملا ل هنأش نم 000 درحت 1 ىئغبط مال الا نم هيف

 ناو بجاولا اذ لمعلا نع انل صيخم الو منو رخافت ةايح رهاظلا ىف

 تركنا لدفن ماكحأ لس سكمت نأ | :ءلع بجي ذا انمدق امك اقاش ناك



 0 ةيعاتجالا ةئيطا ضوه 7

 3 ع : اذاذ امان أبلق كولا باق نمانل دب ال ةلحجابو ايقوف ىتحتلاو م

 727 سانلا دسافم ىلع باحتنالا نم احل دب الف بالققتالا اذه ىلا سوفا
 « زيسأد اوسن رف » ردنا لع رف باطلا اذه نا ولو « لافطالا ىكب

 7000700 للا درجت نأ د اضيأ دبر ناك هلال نديلاب هيلع ىغمال
 00 00 الو اهذالو ةضفاوسللالو اويهذا : لاق «!رورض
 . نم هبهذملل ناك ام 5 نحو «اصع الو نيلعن الو ندرب الو اباطو الو

 تاونس عسن هسيسأت ىلع ضع ف هيلع سانلا لابقا ة 0
 )» سا ” ىف ةيمومعلا ةيعل ا ىلا لد ص نال ةسج لاه 1 2

 رد قل هج فاقوس .ةمسل فلارسع هسمحو ةئثام هءاحصأ دع 1

 . هيلع اورجو بهذللا كلذ ىلا اولام نيذلا موَقلا ةءاعو ءاسنلا ةرداريغ كلذو
 - ىدالارتؤلا بام حبصال ءادنلا اذه ىلا ت كيسا رمال كلا ناتلو

 نا اال تداولا نكل ةيواسنرفلا ةمالا لل 1 نام

 جئاتنلا نم هل ناك امم رثك اب رؤي, ل راشتنالا كلذ نيدلاو قالخالا راشتنا

 ةمالا هد 1[ وع تلعو . ةشعتلا 0 ةسامورلا ةلودلا ىف

 هذا ١ لاول ةمآ ايينم ... رالخأ داسفو ةيسايس ىضوف نيب ةيايلتلا

 هيلع لاك ام ىلإ ناذتلا , عجرأ 0 ةد.دجلا ةغبلا روم 8 م انصالا

 لوألا بلت اذر اضيأ املا تداعأ لا 0 و قالخالا نم ةرباغلا ممالا

 ا 1 ىسابسلا و ىعامجالا هماظن نآك ر فوم للعلا كلذ. نف 1 ىهتاو

 سانلادتم / و ذوفنلا نم مش ناكل امو رايخالاو نيس فقل ىعس كال ع نعل

 نورهاظتي هب اوناك امف م



 هلا نيينوسكسلازياكذ الا مدقترس

 ام شخ نانو ل | كلل 2 راتف ةلثمالا دا رثا نم راثك" الا ا ل

 ظ دحاو 2000 رك 8 ءارقلا حيمتسأ كلو

 اهولحاو ةيذوبلا ةنايدلا بادآ ميظمأ ىلا مايالا هذه ىف سانلا ىهذ

 ةريثك نيسئابلاو ءافعضلا ىلع قافشالا ةدىدش مقاولا ىف ىهو الع اناكم

 اذاام هف رعم لع رادملا لب دارأل ع أاده كا ريغ نيمولظملا لع 22

 مماب تضهمو ةيعامجالا ةلئسمال الح تدجوأ ةنايدلا كلت ميلاعت تناك

 ىلا طاطخالا داهو نم ميظعلا ريثأتلا اهملع امل ناك ىتلا ئصق ألا قرخلاو شل

 ءازهلاو ةذاقتملا جوأ

 نازالا ثحانلا لع امو ناد لا 2 ريغ ممالا كلن طاطحما نا ىلب

 ممالا كلن لشن مل ةبايدلا كلت بادا ناد نقويلو لالا فيك ملعيل هنيع رظني

 هيف مث ىذلا ضيضحلا نم

 ممالا لاَ نا ف ىندالا 0 حاج مك لع نيهاربلا د نمو

 دل ا ف نودهاشي ام اوركشي ! مهعسإال | :اوق لوركش نذلا 3

 ةشب اعوفدم مهتدارا نع غلاب مههاوفا نرم جرخ ىذا نأ لب انلك

 اب أ 00 مفاوذلا 0 تادهاشملاو ثداومحلا

 1 لعن ن 0 م » اولاق هيلا راشملا بزألا روشنم ىف ءاجام كيلا

 افاذاَص نوكيا 3 نأ درا 2 بآل هر ل امطالل لوم سرادملاو تالئاعلا

 . هتهارو ةيضالخلا نيعاق «تامأو هقدصص نوكب نآو رشا ره 1

 حتق حبصال هن لمعلل ايفاك ب طانخللا نم هعامسو "ىثثلا لوف درجت ناك ولو



 ظ | ةيعامجالا ةئيحلا ضوبن 26

 00د كلذك .اريس اسمأ نبدا ل
 لافطالا نم ريثكلا اهلخدو امظع ًاراثتنا لك ايحلاو دءاعملاو سئانكلا

 "ها املا رفعوا !وهتسلا ساينلا نم ديدملا ددعلاو | اهملامت اوقلتيل

 هتلاح نم ءر لمس كك تذلا الا 00 ظانملا نم أمهماما لثع اع ع

 1 سسقو نايهر داق لو ظعولالو : 5 رك لهأ ند ريصرف هيدايتعالا

 هلك اذه ناكولف ٠ بجاولا كلذ ءادا نع نورتفي. ال و كيد دا نود

 عم انكل نيرفاظ و9 000000 لاو مب كلو مدحو هباثلا ىلإ لصوب احب

 0 ىضتقم نولمعي مث الو سانلا ق ا دال ىف ل و

 00000 ١ الا ىفإ ةنسالغلا ءامظع اهبسسأ ىلا ةحيحصلا ةمكملا
 ةحرد نيب ميظع قرفلا نا حضاولا لحلاو . هن د دامو 3 مالا م ءلاعل قاطت

 نم العف هيلع ىرجت ام نيبو ءانملا اذه دعب نادجولا اهم رعشي 4 لكلا

 ١ ةفيعص اناّمع باتك مجار» «باداالاو قالخالا
 0000000 00 0 حلاو اوداجا 6 ثدحأ امل لئاقلا ىنا ولو

 ىبدالا رثؤلا لع هوسسأ ىذلا مهبهذم ىف فضلا ناكم اوكردن مل انلقت ام

 ماودلا ىلع نولمعي نابهرلاو سسقلا نم افولأ » ناب نوفرتعي ٠ هاوس نود

 ا كتئاواو امدهو 6 ممالا رصاني دحالا 86 )» مجدصمم حاجنال

 َّىل اتسنوربلاو ىيلواكشلا مهنف ناددالاو بهادملا م نم 0 لايهرلاو

 « رصعلا ةفسالف ءاظع » مهلا | ىشاحإ لب مدحو ا واك مهتيلاب و ىدوملاو

 نيبئاخ أوسما مبلكم ماب ممولق ءلم نزل اوزوفرتءب هلك اده 5 اوجرخو

 )0003 املا ةررقامو ليحالا هن. ىغق اع نواممي ال سائلا » نانو



 1 0 1 ١ " ذيب ا 5 .
 1 . 4 1 7 2 ١ : نا اي نحب ف 5 1 :

 نضال ا اب ور د ليا ف فلم رف ماا

 و /ء] ظ نينومكتلازاكنالا مدتترس ش

 ىف ءادتبالا بوجدو نوئداه نونئمطم مو نول كلذ ديل 0 1

 لع دياعملاو سانكلا 6 م ثيح حاجنلا لولمؤيو (« ديداج نم لمعلا

 ”ولعو ةماكلا ذوشو نراطاسلا ةوق نماهل ناك ام عم امبهاذم فالتخا

 نم هب تدعوسام عم ىعاسملا كلت حاج مدع نا اوفرعي مل مهماكنأشلا

 سوفنلا ةيحضنو تاريخلا لمفو تاذلا نع درحتلاو صالخالاو لامعالا

 ماد نا جنن ديرم الو مفني ”ىبثال ههنا ىلع ليلد راملا بحو حاورالاو
 اذه هنع بيغبال هترج تراخ ملا لكو . قيرطلا كاذ نم كلسي

 ىبدالا رؤملا تناول ح أوف 0 15 1 :.سيلا ىهيديلا ر اماما

 اهناو ىعامجالا اهدحم ليصحو اهميمت ماودو مالا ةداعس قيقحتل ىنكيال

 دارملا ضرعلا فلخن ىف تيللا وه هنادف مآ نا

 انزوعي ىذلا "ىثلا تا نع دقيح ثحبنلف

 ليجالا نم هريعتسا الثم نايبلا ىف برضأ نأ ءارقلا ىل ممسيلو

 ىندالا رثؤملا باحأ بضغأ ال هيبشتلا اذه نظأو

 ”ةلااص_ضرأ ىف تسرع نا تينتةرذم قدالا رولا 0
32 

 . مظعريثات اهداسفو ضرالا ةدوجلف هيلعو ٠ اهسرغم ثبخ نا تبنت الو |

 ببرمتلاب ًاعاججا هيلع قفتم لوق وه انعا وادب يل 2 ادم ترسل

 ندو بهذ لك نم كروماكتملاو قالاختالا ءالعو ظافولا ةررت ك1

 هتهادبوهتحصل تايداعلا نم راصو ليجتالا ربظ نا مون نم ةرم فلا فلا

 نم ابسبلا أطخ ةقيقْللا هذه باجي اوماقأ ظحلا ءوسل مهنأ ريغ
 ىضتقتو ضرالا ةدوج دلو ةرذبلا ةدوج نأ اوبسح ذا اهافخاف ابو مالظلا



 ةيعامتجالا ةئيطلا ضوه ْى

 0 رؤدللا ىف الا داسفلا امو ةلاص ريم ضرا نم سل » اولاقو تاينالا

 ىتلا ضرالا ةعبيط ىف رظنلا لامها نيبو لولا اذه نيب قبب مل هنا رهاظو

 اولقتلاف نوكي ام لبساب اهوزاتجا دقو ةريصق ةلحرم الا اههف سرغلا دارب

 ثحبلا لحم سيل » دحاولا فرطاب هصئام اولاق ىت د ةيضق ىلا ةيضق نم

 الو دلدنال ى داملا نمزلا نم ادرك طاحلا نمزلا ناك اذاام ةفر

 7 3 هاك « هع لأ دكان فعلا نق بايلا اذه ىف اًئيش قمح 0 نحا

 0000 1 اكاش ارعدا ١ ايسرع دارا ضراآلا ةعسط نع ثدبلا ثنعلا

 حبر لك عمو بوص للك ىف اهوردب مث قالخالا روذب نم نيديلا او المو

 هيلا اوبهذ امب مهحي اوفخا مهنا وأ هين فلخت نم كلذ دعب اوبحو بمن
 لمعلاو ريطخ دصقملا نا » اولاَقف اتقو هل نوفرعنال ام و تينا راظتا نم

 00000000000 هم رداو كردن نا ىف انمدحأ نمي الق ليلج
 ( 5 ةفيحص انلفعع سان مجا 0 انلامعأ نمارس حاجنلا ند أانمحاو

 الا انل لمعال لب لمعلا لك وهو انلمع نم ىذلا وه حاجنلا امنا لجأ
 دمحم الا' دصقللا كاد ١ مأي هلا! ع نأ نماعنلا امنا م أ تا م نمو ١ وه

 ىااتخ !١١ قا نيف ايخيضح نم مهالاب ضوهللا وهو نا اهلا عفر

 ممالا ضوه ْىأ حاجتلا نا اذه مم نوعدت منا م هلا تاو

 قالخالا مراكمو اهناذل نونفلا نوبحمت موق نذا 5 :١ بلع ىلا نسل

 7 رك
 الا ها ٠ هدحو ىبدالا ر 1 تاحلا حاج

 0 9 00 ةعيبطل ريثان ال هنأ نتيسافلا داهتعا ا 1 نع تبسم



 م نيينوسكسلازياكنالا مدقترس

 ةيعامجالا ضرالا ةعيبط امنا ٠ اهلا تافتلالا ( ثبعلا ) نم هنأبو اهي روذبلا .

 ىد لو ) ويسوم براحتب الا 0 لعل الدتملا 1 الو. هتنيخو

 انيقتلا دف ىدالا رثؤلا لوخ تولملا فلات ىلا ةرغدلا سا 007

 قدا كر ّ وه كاش ا صعل ءامل ال أاهادصق مايأ جروبن دبأ 4

 م ىربو هةيهدم لع سانلا لانقا نم أرحعتم هاو 2 يا ُ قى اأو

 اموق ةئيدملا كلل" لهأ نم ىتل هنا مفاولاو ًادج ةحلاص ضرالا نا ) ىنربخا

 دادضلا نو قرالا انف ندر هدام كو هيهدع ةقايللا 1 قع

 هباحصأ نو دحو ذا اني رف ف رائفالا ةلع ليو ةيدلا دك 600

 لكب كسملاو ديلقتلا ىف ابح هيلا مامضنالا درجل هعبتي نم اندسنع مهسفنا

 بدالا مولع ىلا مايالا هذه ىف نييواسنرفلا لايما ىلع ايرج دبدج *ءيث

 ىرجاىكلاقيلاذك وأ اذك بهذع بهذمت, مويلا انم لجرلا ناف قالخالاو

 ريخالا ىأرلا وه كلذ قداو ؟حا كلذ ليحأو فرظأ كلذ مهتسلا ىلع
 اذاف ٠ مهني, تجرد ىتتلا ةبيرغلا ظافلالا نم اذكه ولايمالا نت

 ءانشلا فوث' سليل فيصلا ءادر لجرلا كرت <<لطلا ىارلا لك

 ةداع ىه م الزه دملا كاذ نوبات موقلا ةماع ىرت راودالا هذه لك ىفو

 انك يت لك فلق ىف نيداس

 ةرضاملاةيعامتجالاةاشنلاواهف رودبلا عض ول ةْللاص تسل ضرا كلت



 مك دنع هحو قى 0 6 ىمالا. 2 اولا ل لف هر ا

 5 نمهنم رظتني اك 6 3 يضع فرشلا قواانلات او هدنلربأ ىفو ةسامورلا

 011/0 نأ اودارا اع الو انازلا

 00 1١ نأ ماذةعامتجالا ةأشنلا رييغت ادب, نا نذا اسجو

 هلوا حالصالا ىف ءدبلا ىغبط هنأ ىنعا ةحيحص ةدئاف ىلا

 70 | الطاس ىدألا رؤملا نوك ىتحاندنع هيف ءدبلا بجئام لوأو

 نا انءانبا لعن موبلا نحو ٠ ةيقيتملا ةايحلل مثدادعاو لاجرلا ةيرت بولطمل

 ا 00 ا قاع صالأتا وه ةكللا ىهتتمو لمالا ىهتن
 00000000 20 قاع الوأ لكون ىتان ) هدلاول دلاولا لو .:اهنابلقتو

 1 كحاوز مقار | روم كل همده اى ١ رح للام كل عمجتل رخدبو 0 ل

 تايّمع نم ةبقع كماما كرتن نأ هعم عب رك ا ف انما كلل انيحنر غل غلب نيمو

 ىف انئاقدصاو انبراقا ىلع ادعل لكوت م 6 اةطخسلام اهانللد, الا ةايملا

 اممدلفةموكملا ىلع اضب أ لكوتو ٠ اقزئرم لان ىتح كلب ةيصوتلاو كتن وعم

 107 ل1 نادم ءرلل تيب كانهو ئصحال ددع فئاظولا نم
 . درا لاخلا ةعيبطل قرتيو 0 ولا لع 0 0 هينار ضيقب تاباقتلا

 14 نس تغلب ىم كنار رعت كما ىح ةافولاو دعأ 5 ىحو شاعملا دو>و

 , دعبشلا ثيح احرتسم 0 تلا نع مفتت انما لاتنسوا 0

 شيعت نا كن "لع تأت 000 5-7 نم انمز تيضق ثيابا

 هيف دلي نس مرد 5 ادبأ المع 5 نإ يكد كرم هه

 اك امو اديعز فئاظولا لد ار زيزعلا دلولا 01 ناك اك ٠ امعشو ءرأأ
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 /ءز 5:5 ظ 5 نيينوسكسلازباكن الامدقترس ظ

 كا هل 'ىأت ىذلا ربما لعاضيأ لكوش نا كل ىنبش ةقرد 0 |
: . 8 , 7 .6 0 5 0 0 2 

 نكمطيلو هينغ هةجوز نع ثحبس نا ىف لك لبق كبحاو نُث هيلعو كتجوز

 كلت ٠ هللا ءاش نا اهدحتسو اهيلع ني كل ثحبنسف ةهلا هذه ندا

 «كيلآ انليمو كل انبح انيلع اريلع ىتلاءةحييصتلا ت ررلا ل

 هنا ريح نمو هن ّش ف مول لك دلولا ةقيسلا ىلا لولا وه اده

 اعلا ىلع هك ع نم هد اوعي هلأ ف كم و بهذ ىناو هيطلاخمو

 57 0 0 م. ٠ ١

 دل ىكتم ىلا تاقز ل بح نع هد ءسو هكدسقفل نم 6-2 ا ه ربع 0

 ةراحتلاوهعانصلاو ةعارزلاك بي 9 أمق ب٠يصل دقو مادقالاو ةمحلا مزاتساو

 ةحرتسلا ةاملا ىلا الام

 هوا ه4: تاعو هيدارا تده ةاحلا ُْف هرظن اده راص قىمو

 تاعضصلا نم تبرملا نا لا لمعلاو دكا لع رداق ريغ راصو هعزعلا ه4يم

 ئسعو تايد نع ال تايلسملا نم ةانللا احم ثح اهتبلاتم اغار

 د ا رشم 0 م

 ناش ذل ىلع بجوبو دكلا بلطي ىذلا ىندالا رب ولا كلذ رمثأتل لباق ريغ

 اك هلا نيل

 نك :الوددح وىبدالا داشرالا ىضتقم .لمعلل ربك الا مناملا وه اذه

 رب ولاف هيلع رفاضتم 0 ظسولا نال هذحو 00 رب وملاب ةتلازا

 « هيلع ةفلك هيفام ءارحال 1 نو ءرملا ىلع بجي » لوش ىبدالا

 . هأادع توص لك هتوصن ىثفيو اذه دضن يصل هلك ىعامجالا انطسوو

 ىذلاوحنلا لغ هزيشت ناوكم ناؤو "يش لك 'لبق طسولا اذِه ريش ندأ

 لوا ىلا نساتلا 0 ا ةرابعيو ةيتادلا دارفالا مده 2 بجو



 ل ا 0 رز 0 06-2 هوم 680 هههنم ود هوم دكا ل ل د الم 2 2-ان ل هلال المو ءللاو كاما أل ماه هأو ء ةمل ل همم كأم ل ل لرب كرا هم م رو همم ةقق ل قمم هلرممم أمة ممعم هر معفررولةعفلمالملللمءمموففرءفرمممفو

 « ةفيفحلا ةاحلا »

 00000 0 ]| ب قرطلا ترقأ نكلو دس دمأ اذه نا نولوقي
 ظ هلا ىد ب ل هلأ فا رعاب ىندالا رثؤلاو دوصّقملا ضرغلا

 ٠ مفا دأو ه و انعقدت نافل ونظي م اديه لرش َّى رطلا نا ىلع

 ا د الانا هحون نا انيلع بجاولاو اهلك تعاوبلا دشأ نامزلا

 انوا 011 انطتسنو ايلف قافد عاشو ةكزملا هذه ةفرعم ىلا

 أاهرخؤنو اهقيعنو

 اهرداوبو ةكرملا كلن تامالع راصتخالا هجون رك ذأ انأ اه

 ااه فاو كلا ىزلكتالا سنلا طالتخا ىلوالا ةمالملا

 سنملا كلذ عم قنا اناف ةسفانملاو ةفازملا كلت نم صلختت نا انكم ال

 يف انباونأ ىلع هدحت . انذوقت اهيلا دتع ىتلا راطقالا عيجج يف ريغلا مادقلا

 نوم لك ف كح ىذلا وعنو ةلملالا 0 0في ىلا اه 2 فروا

 هعارزب اندحو ثدرح انئسفان . ناك اع ىأ هنف ل ا هرم هج

 انيلع رطألا نم هتسفانم فا نوملعل م 1 هراجنو هعانصو هن رمعتسمو

 مجد وعلو ةيلمعلال' املا عم ممربخو مهمات و ام نيعاملا مزع نم هب ت راتما

 كلتو ةمحازلا هذه نم مجشم انل نوكي نا بجيف ٠ مهسقتأ ىلع دامعالا

 ريشا 000 كانا ءاضفلا قاح اذا لمعلا ىلا تمشي ءرملا نال .ةشفانملا

 هلامعأ و هلا د 3 رات و همصخل لثمتلا نم ديمتسلو 9 0 3 1

 ىلع ىعامجالا ملعلا ىف انسرد نورضح نيذلا نابشلا ثحن اعا نحو

 ذا ايف نايعلاو ريخلاب ديفا سردلا كلذ اوقلت, ىكل هردنل ىلا تاهذلا



 ام لضفت يتلا ابازلا اهنم توملعتو ةمالا كلن لها كانه نوممت

0 
 نرتمت مل اذا انيفأدب قرتلا نا ىلع ةلالدلل نكس ال ةمالعلا هذه ناريغ

 اهسشن ةمالا يف نئاك وه امم اهريغل

 هتيقحت ىلع سانلا مججأ اك اندنع ىبلعتلا ةقرط ةبيخ ةيئثلا ةمالعلا
 امويف امو 0 ددع دادزت كلذل سانا ميج ةر رهط 0 11

 نيسردملا نم ىتح فنصلك نم مهفوامادقاو ددنتلا ىف ةأرج نودادزب اك

 ىلع ابيرش قفتم لكلاو ةيسايسلا بازحالا ميجو ةيمومعلا فراعملا ءارزوو

 نودهاشي ما نولختشااو ١ | ىجرب ناك تان م نسرادتلا نأ

 لود انآ ا نع الملا 1 م مومعلا هحو لع هتحرد طا اميماو هط ومس

 اهنكلو نيمدختسمو نيفظوم وأ «ايرواكب » ةءوناثلا ةداهشال نزئاح اهنم

 مهسشأب مشع 0 ىلع نرداق الاجر ىنر 3

 ا امد ميلعتلا هش رط ى ريوحتلا كاخدأ توجو الياور

 « سيف ال » ويسوم يداونلا ل عوض ولا اذه ف أذل باطخ نمْص

 ىتح ةباخلا كلن ىلا لوصولا ىف نوعسي اندنع ميلعتلا لاجر نم قيرف سيئر
 وهو تاكللاو ىوَدلا نم ءرملا ىف عدوأ ام راهتسال املاص ملعتلا نوكب

 نم نظن ال نأ كوحبرأ صو« نيلكف الاناشلا دا نات هل را

 فيون سك الانا هبللا ادي 5 6ضانسلم ال ةسردلا 0
 مضاوتلا اذه ىلع جردنا ىذلا ىزياكن الا راخنلا اذه لجأ امو » ةايحلا

 لع نع ضيعتسإ نأ ىضريل ناك ام يرئاز نا,ى ىدنع كش الو لاقلا ف



 ةيعاتجالا ةئيا ضو 2

 نا ىناجال هيلع“ ةضواعملا تبضرع ىبا ولو ةيسردلا انف راعع ةايلا ىف ريسلا

 0 لالقتسالا ىلع اوبشو مهسفنأ ىلع دامعالا اودوعت لاجر ىلا ةجاتخ هرتلكتا
 «اعانصو ةساسو اراجن امل اونوكيل مادقالاو

 حالبصالاو رييغتلا ىلا دنع مياعتلا رطةجاحانف ىع دقانناريسي سلو

 000 ال1 دايعالاو لع اند”ويل الو « ةامللا ىف ريش فنك» انملعت ال اهماؤ

 انك ارح ة طخ لو طخ كاردا ناف

 ظ اغلا دع ةليسملا تانرغلا مدقت ةثلاثلا ةمالعلا

 ٠ ابمسا ىتح ابنم انلبج دقف ةيمسإلا ةيرتلا نم انرفتحا ام انافك

 ٠ 1 مدعو أمنم ةحارتسالا ا قو [ي وارد لوطو اع رام فرعلا أنلكو

 5 ِِ 1 ُ 5 ١

 ثيح نينوجحسملا ةهز. هبشن ىتلا ابتهزو ناك عون ىا نم نرع دوجو
 3 5 . : : 0 0 3 ٍِء 75 0 006

 2 هةكعشسش 6 سشاومدلا رح هع ص ناطيح عئرا ناب نلودمو ةدمالتلا 0

 مكافص افص ةبلطلا جر ذا ىركسملا ماظنلا ىلع دحالا مورو سيلا مو

 'ىنطي ماظنلا اذه تح ءاقبلا نأ ىف كش الو ٠ نابشلا ال خويشلا ضيرتي

 ةردقلا ون تأتي الف هيلعو . هل ادعاسم ال هبحاصل اًمئاع هلمحصو مسجلا ةمم

 نم (كمتم ناك اذا جرلاو ٠ لالعتسالا ىلأ ليملاو لمعلا بحو مادقالاو

 0 ا كار هش نساقونو دا ناوكي ةدينح ةئئيط هلآ

 ناك را ءاقلاو ةلاطلا ىلا ال لمثلا ىلا اليمرثك أو اببع ,ءاتم ماحتقاو

 : يملا اة لك وهو تلوح . مظعأ 1 وعش هشه نميردكل و اهل ؤم

 مولعملا وه اك نينس مضن ذنم امظع ازاي ةييبطا تامارعات .كهلادقو

 تاخدو نيبوسنرفلا ةنسلا ىلع ةءزيلكت الا ةفاتخلا باعلالا م11 كررادو



 باع نيينرسكسلازلكن الا مدقترس

 باعل الا كلت قلعتام بكل أهماحفص نم ل ةديرخط تت 1 مهغل ف

 هخسأ ضال زق ا لع ديزبام أهضعل عبطل هصوصخم دير أاهف 52-076

 رك مالا صعل َّى تاعلالا كل" لع ججرغتلل م راصو 0 لك ىف

 ةبشالو نورثازلا دريف ناكملا صني ذقو ةمسن فلأ نيرشعلا ىلع فوم

 مريغ نم ردقأ م دحلا اذه ىلا تانيرّمْلا كلت مهب ذج نيذلا نابشلا نا ىف

 ريت اوملعت مهنال امزع دشأو ةمهربك أو ةاخلا ابامتا لمحت ىلع

 لثاسولا 1 ربا كنا اراك رح ىلع نومكحتو .:تمابجلا لباكلا لع

 لم لإ لح ةيسشلا 2070 كطلص او لامع ل نم ه ةأرحلا هيضتفت م 8 حاجنلل

 ءاجرلا معصوم

 ةيدالا فرحلاو ةيرادالا ب الم ولا ىلع م ا 0 ةعلارلا همالعلا

 مهلك سانلا مص َىَح ايلهأب ة ةسد اللا 0 1 تصع

 ةئامو نورشعو بالط ةرشع ةدحاولا ةفرحلا وأ ةفيظولا باب ىلع ىسمأو

 يشمله . ىرايح اونابو ةصوتلا تلك لعن لع اوتفامو امءاحر تقاضو

 ةبوعصل نورعشي اوراصسانلا نا وهو ديدج ر كف دوجولا ىف ربظ صالا

 اهنوساقب ىلا بامنالا نعىزجتال ىهو انف لمالالقو فئاظولا كلن لاوت

 افدأ 'ىه ىلا ةلقتننلل فلا للا ضخفت نويغلا ثاسبو اهلا لودر

 صوخشلا نكلو نيددرتم نولازي ال مهنا الا ابسك رفوأو احر رثك أ
 امامت روبظلا نم ةكرملا هدمل ديال ذا نامرزلا لمقتل الا كرتتف ءوح او

 أرظن دشنأو اذادمتسا ربك م نيذلا نابشلا ف لبق نم تربظ دقو 2
 ل نادك



 ةيعانجالا ةمالا ضوبم منو

 الالآ 1 طوع ةنمامحلا ةمداملا
 - : : مه هم ِِء ا 0-0 2 6 .

 0 بنام مث ةعبرا ىلا تاز ةثاملا ىف ةسمخ دوقنلا ةدئاف تناك نأ دعل

 - بجوو كلذ نم لقأ سيطارقلا نسحأ ةدئاف نا لب مايالا هذه ىف ةئالث

 آا00 001 نيراصو هتجوز ربموأ هداربا ىلع ناسنالا دمتعيال نا ذ يح
 (0000 00 لا ةكرعم تحيصاو اهلتل فئاظولا تتاورب تاجاحلا ةيافك

 - كلتو ةلاطبلا ىلا نكرو هب ىنتك ! اذا اجرح دشأو بءعصأ صلخلا هداربا
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 12 حلا دعني النآو 0 لكعلا ىلع ءرملا لمح ىف ثعاوبلا ىوقأ نم لاح

 د1 انف هناجا لع اليوط انامز اوصعتسي نا سانلا ةردق ىف سيلو ٠ هسفن

 ه0

 بأايلا كلذ

 | 11 لا لا ىلإ ىءارقلا ةحادف .١ ةسداسلا ةمالبلا

 نولمتح جو اهريغ نع اهئارض ترثك قا هلا م نويواسارفلا

 نوت نيذلا ناعم ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا او , ادن ةمالا ف1 قرا

 نامتالاو نيسحتلا نمىوصقلا ةءاغلاىلا اهم اواصينا ممردق ىف ناكن.ذلا#

 ظ هده داربا صقن انه 0001 لازمألا نم اوعج امو لمعلا نم !اووأ ام

 نم حبصأو ىرخأ دعب ةنس ةماعلا ةورثلا رادم اهيلع ىتلا ةثالثلا رداصملا

 0 انف ع اذا الا مهللا نيح دعت انيح بعصل ا فئارضلا ىلع دامعالا رسعتملا

  ةراجتلاوةعانصلاو ةعارزلا لاحنم جوعاام متوقنل انسفن أ ىلعدامهتعالا قيرط

  لوخد نم ممل دب ال اهلك داصتقالا باودأ اوقرطي نا دع



 هه نيينوسكسلازاكن الام دقترس

 ةينازملا يف اراتخم انطوم امل تذختا يتلا
 فارتحالاو ةيواطلا ةقبسلا ىلا ان ىلا لس 11

 ةلقتسملا نيملاب
 را وأ ىلع ماحدزالا وه ليما اذه ىف ببسلاو

 نم نوللَعي سانلا ادب دقو ةمالا ةجاحم ةينازبملا ةنافك مدعو لاملا ةدئاف

 امنا مجوتلو ناهربلاب ال ناسحتسالا دريل اهو رجه ىتلا نرملا كلتل ممراقتحا

 هبحاصنوكيو ةمحلا بلطيو دكلا ىضتتقي لمع لك نم روفنالو ةبترلا نود

 راق دعا رك . نامل مسالا لودوعيسو هنعالو وسم هبق

 كالمإلا بارا نم مدع ازارطنا اهنلاراجتلل دف ةعاررلا فارس 01

 لوح محازتلاو لاومالا ةدئاف طوبهو ةعارزلا طاطخاب اورسخ نبذلا

 نكلو ندلا ىف مهتماقا ةدم ةلاطا نودو كلذ عم مو ةيرادالا فئاظولا

 نم دب ال ناكو - لاخلا مهب يعتا دقو فيرلا ىلا مهعفدنت لاحلا ةعيبط

 00 |١ اه روعه ا مويص ار لالعاب ا اتشالا لع اود ويف 2 كلذ

 0 الا مسقلاىضقيو هك 0 ؛ مهضعت راصو اهباو رص ل
 كل ىلع لدب امو ٠ داصتقالل ابلط ايئاهم اهيف ماقأ نم مسينمو اهيف ةنسلا

 تاسجلاو ةعارولا هتاراا ةرتكو ةمعا / 0 تاكرشلا رابسااضياةق 1

 ايفيلأت ناكو ةيحا لك ىف تاثم تام تاجحلاهذه تربط 1

 اهنومدختس الا اذيم ىف اونك نيذلا ةعساولا كالمالا| تا

 ا ا نورئأت اوراص مهنكلو ممذوفت ديرأتو ةيسايسلا مهضارغأ ىف 2

 ةيعارزلا تل .ًالاو الا 0[ لوف رعش : اوحبصأو ديدجلا طسولا كلدب



 ةيعاتجالا ةئيلا ضوبم موت

 0 |ذ]| 2 ةلدخع ةفارز اهطقلا'تنلعاو نيملا اذه ىلا اهورقتحا ىلا

 )00001 اسوم ىلا لاارمإلا بانمأ ضم نطق ةيتاثةهج نمو
 ىلا ةلئام قايطالا ةلغ نال ىضارالا ىرتشم ىلع اوفكمف ةعارزلا طاطحال

 ظ ظ ظ دومنلا ةدئاف نممرعتلا

 راعتسالا ىلع تاعيجشتلا ةنماثلا ةمالعلا

 "1 فاح الا ابو لع شالدلا ”لدأ قم زايبتسالا ىف ةمالا موق نا

 ايندلا ىف راشتنالا ىلع ةردقلاو مادقالاو ةمملا نم ابلهالام ىلع لدن اهمال
 نم ددت ةينوسكسلا ةيزيلكن الا ةمالا | تحب دخأ ىلا ىه ةضلا هذه
 ةقيقح قيرطلا اذه ف تاخد اسنرف َْ نلوم نااكمال ملا ادع

 نم نا ريغ نيرمعتسملا نم ركل نينلظولاو 25 (شعلاب تعنن:لازبال انآل

 دقو هأبازم ناس ىف دا مالا رامهبنالا لغ عيجشتلا كوصخ دهاكلا

 اال لا الظن و هئاوح تنكناوب تاكرش ضرغلا اذهل ثسسأ

 ىواسنر فلان اك مو: لك ىف رثكب نادابلا ميوقت لعب نومتبم نيذلا هدعراصو
 ةماقالا نكم دالب اسنرف جراخ 0 هنأ نا تعتلي دخل 3 قل ىذلا

 نا ىرث ةوقلا ماع ىف لازنال هلك كلذ 1 لأب انفاوتعا عمو ٠ اهف ةشيمملاو
 و ىلع دعاستو رامتسالا ىلا اضيأ محلا ثمبت اهرك ذ قبس ىتلا تامالعلا

 ةكرملا كلت

 مل ا اولا ةساسلا ةلزتم طوفسا ةعساتلا ةمالغلا

 5 رهمسسم م وفس

 )الا انلاذك ةضايجالا اهتوق لعلبلذ رامعتسالا ىف ةمالا ةوق نا اك

 .ارس» ايبا دوست تيكول لي ناوسلا
200 
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 ةلالدلا نم كلذ ىف امل اهطاطحاو ابفعض ىلع ناهر امم نيفرتحلاو ةسايسلاب

 مهماو مهسفنأ ىلع جدامعا نم رث ؟ [ةموكملا لعانودمس سانا نإ

 نوملا نم نيا ىلا مهليم نم رثشا 1 ف لغولإ نم قاؤرالا ىلا نولايم

 ماهملا وه اعا .اهراضتا دعت نازحالا هيف عمطل ىذلاو ٠ ةلقتسملا ةرحلا

 تخشر ومو رفظ نإ بالسالا» 1 موكل ىف لكاظ ولا

 ةلفتشاا فركلاو ةلقتسملا فازللا نمابلعا تدسأا لوس ف كما

 ىنلتو مازملا طبت راكفالا كلت نا 6 ةءويملا ةمالا ةوق اف يتلا ىه

 نييواسن رفلا نا ىلا ريشي ام ةحيحصلا تامالعلا نم مويلا ان هنعو ٠ محلل

 مل ةسايسلا نا لّقعن انرصف لايخلا اذه رابغ مراكفأ نع نوضفنب اوأدد
 انظح لنن لف بوص لك ىف باخ دق انلمأ ناز اهنم هوجن انك اعااثل تأ

 انع ففخ ملو اهفرصم لق ةموكحم ظح مو ءاخالاو ةاواسملاو ةءرطلا نم

 ةيشدلا تادّمتعملاو ةيسايسلا ءار الا ىف لامحاالاو ةملاسملا لصحب مو انيئارض

 ركتاو تيازرار ىلا طاق لما لت ىلإ ل ألا نم انعجر لب مو و

 ”ىث لك انربتخا دقو انحبصأو ماظنلا ليدعتو نيناوقلا حيقتا كلذ نم

 حورلا اذه دلوت كلذ لجأ نمو ٠ اهلك ةسايسلا فوج ىف اع نيملاع انرصو

 موب دعب امو ميمامها لقي نيذلا ددع ةدايز وهو هدهاشن ىذلا ديدجلا

 ةموكح » نمز وأ « حالصالا » نمز ىلا مجرا ٠ ةضحلا ةيسايسلا دارجلاب
 ةدرج “لك نرا َئاهسفن «ةينايالا, ةمروطاربمإالا » نسز وأ هلو

 منمو دنا رثفا ايناخضأ نم رصعلا للاحر مظعأ ناك تح قاربت وف ةدد رملا



 ةيعاتجالا ةئيهلا ضوبم قالا
 0 ' : : 1 ِء

 «  بولجو » «لانويساب » دنا رج تناكو هبصنم ىف هدب رج هيلع كسم| نم

 رابدقوتو تءاشاهنيك ماعلا ىأرلا بلقت «اببدلاا » و « لينويسيتيتسنوك» و

 ةسايسلا الا دئارملا نم ةمالا ىف نك« ملو تدارأ نا ربشأ ةعضن ىف ةروثلا

 نكلو ٠ ماعلا ىأرلا ماسقأ نم ا اميرف صخشن هدب رج ص كلاكأو

 نم ًارييك امسق ةيسايسلا دئارجلا تعاضأ دف نامزلا تابلقت مظعأ ام

 دئارج ةامسملا دئارملا ىلا جاورلا لقتتاو اهئارق نم ربك ١ امسقو اهناطلس

 0001 0١ كشكل اهنربتعاو ريتص نكر ىلا ةسابسلا توزأ قلا .قيرطلا

 ىأر اهل نوكينأ ريغ نم ةبقربلا ثداوحلا لقنت يتلا ةيرابخالا دئارملا ىلاو

 نع مجرتنو لامعالا يف ١ ب ىلا ةلعوضاولا تاريشنلا يىلاو ةسانسلا يف
 امامت الورع فنصلا اذه ناكو ةيلح لا مفانملا مدخت وأ عئانصلاو نملا لاح

 تبنارملا نا ا011] لا كلذ تايالع نمو ٠ اماع نيشمت وأ.نيشرأ لبق

 2 سانلا رظن ىف ةيلاعلا ةءاكملاو ةعيفرلا ةلزنملا ةبحاص اهدحو دعت م هةنطاسلا

 لب هشاسلا تامو ها مايأ ل نأحام رابتعالا نه نيفظوملل دعل و

 ٠ ميظع نيتلاحلا ناب قرفلا

 نأ . بارطضالاو عزفلاهالوتو هصئارف تدعلراو اللا هيلع دحأ رصل 3

 ابنم ميلقا ةلكحب لك تناكث يح اماع نيمبرأ ذنم اهانف ع يتلا ك احلا كلت
 0[ 1000 | || نودع ىف اريتماو فاظولا ىف اوس نس دق هشأ

 ل0 0 هلل اك امن ةلاكم فعضاو انانث لقأ فئاظولا كلن ناب نىعاش
 2 ةعدع نارلا ةليلق امابو لالغأو لسالسب اهبحاص لالقتسا ديقت اهنابو

 ايل 0 يتلا « امان » ثداوح يباس فا زك ذا تسلاو اذه سساكملا

 نا ىذلا ةيروطاربمالا مايأ ريدملا كلذ نأ



 وكب نيينوسكسلازياكن الامدقترس

 0 و ونانلا لقأ م نيذلا سوفن ةسايسلا نم

 اهءارزوو ةلودلا ىثغي ناك ىذلا لالملاو ةبلالا ءاظغ فشكنا موبلا

 ةيموصللاةالاودارتإلاهبكي هل طي ان رت ىلا 7 ماوابسنظومو

 ةيعامجالا ةئيملاءاننابلعداشي يتلا ةنبتما ةيقيقحلا ماعدلا يهكلتو ةيلحلاةابحلاو .

 اضيأ ةهملا كلت نم مددت لاملا ىنذ اذه ىلعو
 ةيدنملا ةدايس دض ةقيقح ماعلا ىأرلا مايق ةرشاعلا ةمالعلا

 ةوره رحل هباق ىعامجالا حالصالا قيرط ف ةيقع ةيدنحلا راشتنا 3قأ

 رودملا لاخلا نع مهنئيف ةيلاعلا س راذلا للا تاشلا مفددو ةمالا

 الهأ نونوكي ال ةيدنملا ليبس يف نوحجني ال نيذلاو ةمفانلا نيملاو ةيراجلا
 ةيبرتلا كلن: نال ىتاذلا مادقالاو ةمحلا ىضتقت ىتلا ةلّمتسملا فرحا قانتعال

 تحبضأ ةيدنلا ناب انموق رش نأ اننكع هنأ انيغ تناك كلا هذين ل ١
 نالو اليوط انمز املا لمحت ىلع ةردق ةمالل دمي لذا نالا ذنم ءاوزتا ىف

 نازغ تعرفدفقو هاللون ركل برد نمارس دا ملسلا
 يف داضتقالا ىرم امل دب الو ليبسلا اذه ىف اهتموكح هتفقنأ اع ايلات

 ناو ةنوعضضلا ةنانن اميش وح ءابعان ناموقاسنرفو اسأل انأر الو ايلا ١

 نم الاخ ناهربلا 0 ذب الو : 0 ةأايحن نيكل هاف انمز لاحلا ماد

 قاومدا مويلا [اوحتما ةدطلراسلا نا لع . كاك ةيدنجلا ةلدأ لع زوفلا

 ةماقالا لوط نا اوملعو مهحلاوقأ بذكت مهلامحأ تحبصأو هيلا تلا ام ٠

 رج نمو" نام الا, دنعل ايعبص ةيدنللا رين فاراخ ١ اذ تانكفلا ىف

 هل دججو نم زئافلاو اهنم مدالوأ صياخل ىلا سانلا عرسأ مارت كلذ



 ةيعاتجالا ةئيحلا ضوبن ند

 اذه ٠ هدئاوفو هنرورضب سانلا ماما نولوقي ىذلا ماظنلا كلذ نم ابربم
 ا 1| ابل ب ىلا سرادلا لع سانلا لابقا ىف سيئسلا وف
 نرودصافلا را عجب اللايق 3 ديدملا نوال لا ردص 8 ةاكلفلا هيكل

 0 ًاهروظا ةلدالا نم كلد قوأ امماوأ ىلع مهصعل لوسودب

 ءاب الا ماما' سيلو اهعلا هبنم ريغ نم ةممالا اهم ترعش ةلاح امال ةبركسعلا

 نوسستللا 110 اي قل تالصتال/ نم ركل راد أعلا ّى كل اممالاو

 كلذ مح ىهو اهلا ر اغلا ةدخ ا 0 وحشلا ميدل ا عش

 مو اكل ف”روعضخف ةلزانل لا ت 00 0و 1 ان دنع تاماظنلا بأ

 : بره قىتمو ا مهصلخم لع ةعفرلا تاقيطلا لها لودسحلو دورحرب

 فعضلا أل رذأ دقف هع اعافد مدشأ و هن مهقصلأ هرحضو ماظن نم نشانلا

 ظ ١ ناف ايرا امعأ ا ماود م دحلا أده حملا ةيدنحلا ف 3ك : اخأ الو اطحنمراصو

 . لالا رسع ةفيظولا كلتب ماَقل هتنؤم انيفكي ام قوذلا ةءالس نم انيف نكي
 م ومعلا ةعفتمو كلا هبج نم

 3 ريخلا تاعورشا|ةلزيم طوقس رشع ةيداحلا ةمالعلا

 تابعبجو ناسحاالا و ريلا تا عج هلحال د نع نب ىدنلا داضمأ[ قا من

 ني 2 اينككل اهامناو نضاقملا لجأ ن ماعلا ريملاا تايعجو ةناعالا

 2-3 عم ةيعامجالا ةلثسملا لل ةيفاك 0 ْن 0 ايلا لئجما ل

 ٠ هيفشل الو نيفروملاك ملالا رك ىمف ءاودالا ال تاناكسملا لتقيم

 مدقت ال ىقرتلا ىلع ارداق دعاسملا لمجم نوكحنت اهنا ةيقيمْلا ةدعاسلاو

 00000 | الا ةلئسملا لك ىلع ثحبلا ناك ةملا هذه نمو: هيلا: ةناودملا



 اهب نيعاقلل مهميظمتو لامعالا هذه ىلع سانلا لابقا نا قّدحلا نمو

 جاردا تبهذ كلذ ليبس ىف تلذد ىتلا ىتاسملا نال صفانتلا ف ذخأ
 ةقثلا نم اف مهل نراك ام نيالا دهفاو المولع انمر |. ذاع مادو حايرلا

 نم هيلع ىهام عم ةعمتجلا ىعاسملا كلت فءض ىلع اوفي نأ مهطرسينو ىنسحلا
 ناسنالا فعضض ىلع اناهربالا ةَقيملا ىف تسيل اهنال حاحنلاو ةوقلا سهاظم

 منها اذا رجتملا ريدم وأ نايطالا بحاص وأ لمعملا سيئر ناب لكلا نّعبأو

 تامونرشملا كلت لامر نمالجر.نؤوسح هسايام رك | ةئا نان

 مهني و مهنم» سيلو مموفرعل ا مو بوص لك ىف اوتتشن موق لاح نيسح ىف

 ةيلعف ةيعيبط ةطلار لقا
 ةيك ارتشالا سهاذملا قفدت ةرشع ةيلاثلا ةمالعلا

 قرط ريغ قيرط ىف كش اللب انفك اهرك د قيس ىلا تاما

 . ةيماومسلا ةظلسلا رصحو ةناذلا ةسحلا و لح دعاسإ ابل 0١
 ةيزيلكت الا ةمالا يهو ةيقبلا ىلع امدقت ممالا مظعأ ىرن ةبناث ةبج نمو
 نييك ارتشالا بهذف اهدارفا ةمبم مدقتلا اذه تزاح امنا ةينوسكسلا

 تهذملا اذنه روبظ نيس امأ.. ةزرضاملا لاوحمالا ىرجح دعس شفا

 نم قرتلا وحن ممالا مدقت ىلع اليلد هانا ' اتناوكو + يح ١

 ىف لصحن ال هتامالع ركذ انمدق ىذلا لوحتلا نا هنايبو رهاظف ىرخأ ةبج

 ناك ٠ ملالا ضعد ابمالباو اهف اصملا ضعبب رغب نأ نودنم ةلوهسلاب ةمأ

 هيلا ىمتنا ىذلا ىبايسلا بزملاو هناحصأو هلهأ ةدعانسم لع اذاومتم لج را



 0 ةئيملا ضو 52-0

 320 ا لآ تاما شيمي ىتلا ةمالا تناكو ةموكملاو
 2 1 لكو لقنلا لكئاسو ةلمميسا الملق | >6 قباستلا ناكو قرتلا 0 ةبحتم هي

 ىهام ىلع قازئرالا لثاسو ماودو تناك ام ديلاقتلا ءاقب ىلا ىدؤي كلذ

  رثأ لع ةعانصلا لماعم قاطن 3 ملا نار نيس نا راع :٠ هلع

 رحانلاو علاصلاو عرازلا _ث 0 ناب ل اناا م 0

 77 موفلا نم ناك ع |00  قراجتاو عاتسلا لك عا ارزلا عج فال مع

 امدلا ىف هنم دال 1 ديدحلا لالا كلذ ىف تار اأو ةمهو ةعدرع اذ

 مادقالا نم راثك الاو ةمحلا ىف ةدايزلا بلطي مفدناف اظح هنم هل داو
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